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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján a helyi
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza
szervezeti és működési rendjét.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a
továbbiakban: Mötv.) rögzített szervezeti és működési szabályzatban szabályozandó
tárgykörök vonatkozásában, valamint az elmúlt időszakban a jogszabályi környezetben történt
módosítások figyelembevételével átfogó felülvizsgálaton esett át Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ), melynek
eredményeként az alábbi módosításokat javasolom:
1.
Az SZMSZ 5.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint „A polgármester, a
Képviselő-testület bizottságai önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a
Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.” Az SZMSZ 50.§ i) pontjában
megfogalmazottak szerint átruházott hatáskörben önkormányzati hatósági ügyben a jegyző is
jogosult döntéshozatalra: „dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági
ügyekben”.
A két rendelkezés egymáshoz való viszonyára tekintettel szükséges az SZMSZ 5.§ (2)
bekezdésének kiegészítése azzal, hogy a jegyző önkormányzati hatósági jogkörben hozott
határozata ellen is a képviselő-testületnél van a fellebbezés lehetősége.
2.
Az SZMSZ 31.§ (2) bekezdése rögzíti a Képviselő-testület rendeletalkotásának
szabályozási tárgyköreit, melyet szükséges összhangba állítani a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény hatályos rendelkezéseivel, miszerint a kerületi önkormányzat
rendeletalkotására a Fővárosi Közgyűlés nem adhat felhatalmazást, tekintettel arra, hogy a
fővárosi és a kerületi önkormányzatok rendeletei egyenlő szintű jogforrások.
3.
Az Mötv. 60.§ alapján „A bizottság ülésének összehívására, működésére,
nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a
bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni(…)”.
Az Mötv. 44.§ szerint „A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon
belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület
bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát
tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a
testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.”
Tekintettel arra, hogy az SZMSZ nem határozhat meg a képviselőkre nézve a fent idézett
törvényi szabálynál szigorúbb szabályt, módosítani javaslom az SZMSZ 41.§ (4) bekezdés c)
pontját az alábbiak szerint: „(4) A bizottságot össze kell hívni: (…) c) a bizottsági tagok
egynegyedének indítványára.”

4.
Az SZMSZ 6. számú mellékletének II. pontja – többek között – meghatározza a
Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság feladatait, ennek keretében
az 1. a) pontban rögzítésre került, hogy e bizottság „állást foglal összeférhetetlenségi és
mentelmi ügyekben”.
A „mentelmi ügyek” fogalma, így a mentelmi jog az önkormányzati képviselő
vonatkozásában fogalmilag kizárt, tekintettel arra, hogy az Alaptörvény szerint az
országgyűlési képviselőt illeti meg mentelmi jog, s e tárgyban az Mötv. sem tartalmaz
rendelkezést. Előbbiek következtében a „mentelmi ügyekhez” kapcsolódó feladata nem lehet
az említett bizottságnak.
Az Mötv. 37.§ (1) bekezdés szerint: „Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot
a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon
belül köteles megszüntetni. Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem
lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül
történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony
megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak történő átadását az
összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni.”
Az Mötv. 37.§-ában megjelölt jognyilatkozathoz joghatás fűződik, amely befolyásolja a
képviselői mandátumot, így e körülményre tekintettel kétséget kizáróan ki kell derüljön az
érintett számára, hogy mely bizottsághoz kell fordulnia az ilyen tartalmú jognyilatkozatával.
Mindezek alapján a lemondó nyilatkozatot befogadó bizottságot az SZMSZ-ben egyértelműen
meg kell jelölni.
A fentiek értelmében az SZMSZ 6. számú mellékletének II. 1. a) pontját az alábbiak szerint
javaslom módosítani:
„1.) Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság
a)
állást foglal összeférhetetlenségi ügyekben, átveszi a képviselőnek az
összeférhetetlenség feloldása érdekében tett, a jogviszony megszüntetéséről szóló lemondó
nyilatkozatát”

5.
Az Mötv. 53.§ (3) bekezdés szerint: „A képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg
tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein, továbbá
azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás,
falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb
döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. (…).”
Annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatnak a lakosság önszerveződő közösségeivel
való együttműködése és a helyi közügyekben való széleskörű állampolgári részvétel
biztosított legyen, a helyi sajátosságokat, adottságokat figyelembe véve, az adott és konkrét
önszerveződő közösségeket, valamint e szerveket jogosító előírásokat az SZMSZ-ben
indokolt meghatározni.
A fentiek értelmében javaslom az SZMSZ 13.§ (9) bekezdésének, valamint 34.§-ának
módosítását.
6. Az Mötv. 32.§ (2) bekezdés f) pontja alapján az önkormányzati képviselő a polgármestertől
igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást; közérdekű ügyben

kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül érdemi
választ kell adni. E joggyakorlás eljárási szabályait indokolt meghatározni az SZMSZ-ben,
így annak 36.§ (1) bekezdésének i) pontját módosítani javasolom.
7.
Több ponton szükségessé vált az SZMSZ szövegének pontosítása, hatályosítása, így
például az SZMSZ 47.§-ának, valamint 50.§ b) pontjának közös önkormányzati hivatalra
vonatkozó rendelkezése, ugyanis az az Önkormányzatunk esetében az Mötv. 82.§ (1)
bekezdés alapján nem értelmezhető,így ezen szövegrész hatályon kívül helyezendő.
Az SZMSZ 34.§ (1) bekezdésében foglalt „népi kezdeményezés” jogintézménye is hatályon
kívül helyezendő, tekintettel arra, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
már megszüntette ezt a jogintézményt.
Az SZMSZ 8. számú melléklete tartalmazza a polgármesterre és a bizottságokra átruházott
hatáskörök jegyzékét, melyet az elmúlt időszakban történt önkormányzati rendeletalkotásokra
figyelemmel szintén szükséges hatályosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a döntési javaslat
megtárgyalására, valamint elfogadására.

Budapest, 2016. december 6.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …../2016. (….. ….) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.
Határidő: 2016. december 13.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …../2016. (….. ….) önkormányzati rendeletét
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző a kifüggesztésért

Mellékletek: 1. rendelet-tervezet
2. rendelet-tervezet általános és részletes indokolása
3. hatásvizsgálati lap
4. kéthasábos változat a normaszövegre vonatkozóan

előterjesztés 1. számú melléklet
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2016. (……) rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról az
alábbiakat rendeli el:
1. §
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet (a továbbiakban a
Rendelet) 5.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„5.§ (2) A polgármester, a Képviselő-testület bizottságai önkormányzati jogkörben hozott
hatósági határozata ellen, valamint a jegyző önkormányzati hatósági hatáskörben hozott
határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.”
2.§
A Rendelet 13.§ (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ (9) A Képviselő-testület ülésén - a képviselőkön kívül – tanácskozási joggal rendelkeznek:
a) jegyző,
b) aljegyzők,
c) a nemzetiségi önkormányzatok elnökei,
d) a könyvvizsgáló,
e) a Polgármesteri Hivatal irodavezetői,
f) akinek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi,
g) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselője.
h) az egyházak, önszerveződő közösségek és civil szervezetek képviselői a polgármester
(bizottsági ülés esetén a bizottság elnökének) külön meghívása alapján,
meghatározott napirendi ponthoz kapcsolódóan,
i) minden más személy, akit a polgármester (bizottsági ülés esetén a bizottság elnöke)
az adott napirendi ponthoz kapcsolódóan meghívott. ”
3.§
A Rendelet 31.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„31.§ (2) A Képviselő-testület feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás
alapján önkormányzati rendeletet alkot.”
4.§
(1) A Rendelet 34.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A helyi népszavazás részletes szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.”
(2) A Rendelet 34.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A Képviselő-testület előre meghatározott közérdekű tárgykörben, a jelentősebb
döntések előkészítése érdekében, az állampolgárok és a helyi önszerveződő közösségek
közvetlen tájékoztatása céljából lakossági fórumot hívhat össze.”
(3) A Rendelet 34.§ (5)-(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A lakossági fórum meghirdetésére, lebonyolítására, valamint a meghívottak körére a
közmeghallgatás szabályai alkalmazandóak.
(6) A lakossági fórumon elhangzott javaslatokat, észrevételeket a Képviselő-testület
döntésénél köteles figyelembe venni.”
(4) A Rendelet 34.§ (7) bekezdése hatályát veszti.
5.§
A Rendelet 36.§ (1) bekezdésének i) pontja az alábbiak szerint módosul:
„i) igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést,
közérdekű ügyekben kezdeményezheti a szükséges intézkedés megtételét. Az igénylést
indokolással ellátva kizárólag írásban a polgármesterhez és a jegyzőhöz kell eljuttatni. A
polgármester és a jegyző intézkedésére a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodája köteles
15 napon belül a választ a polgármester és a jegyző részére eljuttatni;
Az iratokba – a polgármesterhez és a jegyzőhöz eljuttatott előzetes indokolással ellátott
írásbeli bejelentés alapján - az adatvédelmi és egyéb szabályok szerint jogosult betekinteni;
az iratbetekintés kizárólag az iratok megtekintésére jogosítja fel, abból jegyzetet
fényképfelvételt, másolatot nem készíthet.
Ha dokumentumról iratmásolatot kér, a polgármesterhez és a jegyzőhöz eljuttatott előzetes
indokolással ellátott írásbeli bejelentés alapján a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodája
köteles 15 napon belül – az adatvédelmi és egyéb szabályok figyelembevételével – a kért
dokumentumról a másolatot elkészíteni, és a polgármester és a jegyző részére eljuttatni;
ia) Önkormányzati ügyben vagy az állampolgárt érintő közérdekű ügyében eljáró képviselő
köteles a Hivatalban történő személyes megjelenése előtt indokolással ellátva, az érintett
állampolgár okiratba foglalt meghatalmazását csatolva, írásban bejelenteni ezen igényét a
polgármesternek és jegyzőnek. A polgármester és a jegyző engedélye alapján a Polgármesteri
Hivatal irodavezetője - munkaidő alatt – a képviselőt soron kívül köteles fogadni;
ib) amennyiben az állampolgárral együtt kíván megjelenni az ügyfélfogadáson, azt előzetesen
írásban – a konkrét ügy megjelölésével - be kell jelenteni a polgármesternek és a jegyzőnek,
mely esetben kizárólag az adott iroda vezetője fogadhatja őket, aki köteles a bejelentés
beérkezésétől számított 3 munkanapon belül a képviselőt és az ügyfelet értesíteni az
ügyfélfogadás konkrét időpontjáról, mely időpontot a bejelentés beérkezésétől számított 15
nap időtartamon belülire kell meghatározni;

6.§
A Rendelet 41.§ (4) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„41.§ (4) A bizottságot össze kell hívni:
c) a bizottsági tagok egynegyedének indítványára.”
7.§
(1) A Rendelet 47.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„ (1) A polgármester az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos
feladatai:
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri
hivatalt;
b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak
feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában;
c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a
jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére;”
(2) A Rendelet 50.§ b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„50.§ A jegyző:
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói
tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyzők tekintetében;”
8.§
(1) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
9.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2016. december ….

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról
szóló …../2016. (……) rendelet 1. számú melléklete

6. számú melléklet
A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai
Állandó bizottságok feladatai
I.
Valamennyi bizottság általános feladatai
a) előkészíti szakterületén a Képviselő-testület döntéseit, a munkatervben számára
meghatározott témákban előterjesztést nyújt be,
b) közreműködik a szakterületét érintő önkormányzati rendeletek előkészítésében. A
Képviselő-testület elé rendelet-tervezetet csak az érintett bizottság véleményével
együtt lehet előterjeszteni,
c) ellenőrzi a szakterületén a Képviselő-testület hivatalának a Képviselő-testület döntései
előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját. Kezdeményezheti a
polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében az önkormányzati érdek
sérelmét vagy a szükséges intézkedések elmulasztását észleli,
d) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
e) javaslatot tesz a szakterületét érintő költségvetési előirányzatokra, azok
megváltoztatására, véleményezi a költségvetés és azok módosításaira, valamint a
zárszámadásra vonatkozó rendelet-tervezetet,
f) önállóan gazdálkodik a bizottság szakterületét érintő feladat ellátására szolgáló illetve
pályázati célú, a költségvetési rendeletben a bizottsághoz rendelt pénzeszközökkel,
g) közreműködik a szakterületéhez tartozó önkormányzati költségvetési szervek
hatékony működtetésében és továbbfejlesztésében, részt vesz a tervek kidolgozásában
és figyelemmel kíséri végrehajtásukat,
h) figyelemmel kíséri a szakterületén az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló
szervezetek tevékenységét,
i) véleményezi szakterületén kitüntető cím adományozását és visszavonását,
j) véleményezi a szakterületét érintő Európai Uniós pályázatokat,
k) egyes ellenőrzések, vizsgálatok elvégzésére, átfogó közérdekű témákat érintő
állásfoglalások kialakítására albizottságot hozhat létre,
l) önálló kapcsolatot létesíthet és tarthat fenn más önkormányzatok bizottságaival és
egyéb szakterületéhez tartozó intézményekkel és szervezetekkel,
m) hozzájárul a bizottság szakterületét érintő építési beruházások lebonyolításánál a
műszaki tartalom csökkentéséhez.

n) a polgármester felkérésére előzetesen véleményezi a feladatköréhez tartozó
költségvetési szervek működésével, tevékenységével kapcsolatos, a polgármester
irányítási hatáskörébe tartozó döntéseket.”
II.
Egyes állandó bizottságok feladatai
1.) Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság
a) állást foglal összeférhetetlenségi ügyekben, átveszi a képviselőnek az
összeférhetetlenség feloldása érdekében tett, a jogviszony megszüntetéséről szóló
lemondó nyilatkozatát
b) a bizottság által elfogadott szabályzat szerint kezeli a polgármester, az
alpolgármesterek, a képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok
vagyonnyilatkozatait, a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről
tájékoztatja a Képviselő-testületet, véleményt nyilvánít a polgármester, az
alpolgármesterek fizetés nélküli szabadság kérelméről,
c) javaslatot tesz a polgármester, a főállású alpolgármesterek javadalmazására.
d) Meghatározza a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, valamint a
bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozata nyilvántartásának,
ellenőrzésének, továbbá az ezzel kapcsolatos eljárásnak a részletes szabályait és
lefolytatja a szabályzat szerinti eljárást.
2.) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
a) részt vesz a költségvetés előkészítésében, írásban véleményezi a költségvetés
tervezetét,
b) ellenőrzi a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók elkészítését, véleményezi a
beszámolókat,
c) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés- csökkenés) alakulására,
d) állást foglal a pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan, véleményezi és ellenőrzi a
benyújtáshoz, illetve végrehajtáshoz szükséges anyagi fedezet biztosítását,
e) vizsgálja a hitelek felvételét, az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételét,
f) figyelemmel kíséri a helyi adózás tapasztalatait, véleményezi a helyi adókról szóló
rendeletek tervezeteit,
g) véleményezi a könyvvizsgáló jelentését, a konszolidált mérleget és annak valódiságát,
h) javaslatot tesz a revizorok és a belső ellenőr munkaprogramjára, véleményezi éves
beszámolóikat,
i) ellenőrzi az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának tisztaságát és
jogszerűségét, különösen az összeférhetetlenséget eredményező vagyongazdálkodási
és közbeszerzési helyzetek elkerülésének garanciáit,
j) önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezheti, ha az önállóan működő és
gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerv tartozásállománya meghaladja az
önkormányzat rendeletében meghatározott mértéket és időtartamot,

k) javaslatot tehet az európai integráció kapcsán az önkormányzatra háruló szervezeti,
illetve jogszabályi változások szükségességéről, figyelemmel kíséri a végrehajtást,
l) kezdeményezheti az európai integrációval kapcsolatos szakmai programokon,
továbbképzéseken való részvételt,
m) véleményezi az építési beruházások címjegyzékének a tervezetét,
n) véleményezi a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek által nyújtott
pénzbeli hozzájárulás ellentételezését a sporttámogatások esetén.
3.) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
a) Testületi döntésre előkészíti:
aa) az egészségügyi, szociális, köznevelési és sport (a továbbiakban: szakterület) feladatokkal
összefüggő képviselő-testületi rendelet alkotására, módosítására vonatkozó előterjesztéseket,
egyéb előterjesztéseket,
ab) a Polgármesterrel együttműködve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői
pályázatának kiírását és a döntési javaslatot,
ac) az egészségügyi alap- és járó betegellátás, valamint a szociális és gyermekvédelmi
ellátások korszerűsítésével kapcsolatos javaslatokat,
ad) a szociális szolgáltatás tervezési koncepció elkészítésére és felülvizsgálatára vonatkozó
előterjesztéseket,
ae) az Önkormányzat éves gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
értékelést.
b) A bizottság javaslatot tesz:
ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó testületi
előterjesztésekre
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar szervezetek, valamint alapok által
finanszírozott pályázatok benyújtására,
bc) a család- és gyermekvédelem helyi teendőinek meghatározása érdekében, különös
tekintettel - a hátrányos helyzetűek és veszélyeztettek védelmére,
bd) az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a dohányzás csökkentésével, visszaszorításával
foglalkozó előterjesztések, koncepciók megtárgyalására,
be) az állami gondozásból kikerült fiatalok elhelyezésére,
bf) létfenntartásában veszélyeztetett kérelmező esetén javaslatot tehet temetési segély
megállapítására,
bg) az esélyegyenlőségi program elfogadására,
bh) a szakterületén lévő ágazatokban dolgozók továbbképzésére, - a korszerű nevelési,
oktatási módszerek széleskörű alkalmazására,
bi) a diákönkormányzatok megalakulására és működésére,
bj) szakterületet érintő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves beszámolójának és
üzleti tervének elfogadása,
bk) a megemlékezések műsoráról,
bl) a „Pro Sanitate Ferencváros” díj, a „Pro Facultate Ferencváros” díj, a „Humanitas
Ferencváros” díj,
és a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására vonatkozó
előterjesztésre,
bm) a szociális ellátásra szorulók tájékoztatására
c) A bizottság véleményezi:
ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő előterjesztéseket, valamint él véleményezési
jogával a bizottságok általános feladatainál felsorolt esetekben,

cb) a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek által nyújtott pénzbeli hozzájárulás
ellentételezését a sporttámogatások esetén,
cc) az adott évben indítandó óvodai csoportok számát, átlaglétszámát, valamint az
átlaglétszámtól illetve a maximális létszámtól való eltérést,
cd) az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületeit érintő részét,
d) A bizottság ellenőrzi:
da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági döntések végrehajtását,
db) a szakterületeihez tartozó intézmények tanévkezdését,
dc) a sport célú támogatások, pályázati források, alapok felhasználását,
dd) figyelemmel kíséri a kerületi sportlétesítményekben folyó tevékenységet, részt vesz a
sport feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásában,
de) és beszámoltatja a támogatott sportszervezeteket a támogatás felhasználásáról,
e.)A bizottság beszámol éves tevékenységéről a testület munkatervében meghatározottak
szerint.
f.)A bizottság dönt
fa) az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat-ellátási szerződések
megkötéséről, módosításáról.
fb) az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés
formájában történő határozott idejű használatba adásáról
fc) a szakterületével összefüggő pályázat kiírásáról, elbírálásáról”
4.) Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
a)
Testületi döntésre előkészíti:
aa) a kulturális, egyházügyi és nemzetiségi (a továbbiakban: szakterület) feladatokkal
összefüggő képviselő-testületi rendelet alkotására, módosítására vonatkozó előterjesztéseket,
egyéb előterjesztéseket,
ab) a Polgármesterrel együttműködve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői
pályázatának kiírását és a döntési javaslatot,
b)
A bizottság javaslatot tesz:
ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó testületi
előterjesztésekre, új kulturális- és művészeti díjak létrehozására,
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar szervezetek, valamint alapok által
finanszírozott pályázatok benyújtására,
bc) a kulturális ágazatban dolgozók továbbképzésére,
bd) a megemlékezések műsorára,
be) a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására vonatkozó előterjesztésre,
c)
A bizottság véleményezi:
ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő előterjesztéseket, valamint él véleményezési
jogával a bizottságok általános feladatainál felsorolt esetekben,
cb) a szobor-, emlékmű- és emléktábla állítását,
cc) a közművelődési költségvetési szervek feladatainak végrehajtásáról készített beszámolót,
cd) az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetével
kapcsolatos döntési javaslatokat,
ce) a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásához való helyi önkormányzati hozzájárulást
és a hozzájárulás felhasználását,
cf) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kulturális intézmény közös
fenntartására, közművelődési feladat közös ellátására vonatkozó megállapodást,
cg) a testület elé kerülő egyházakat érintő előterjesztéseket,

ch) az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületeit érintő részét,
ci) az önkormányzat kiadásában megjelenő kulturális vonatkozású turisztikai kiadványok
szöveg- és látványtervét,
cj) azon közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket, amelyek valamely oktatói,
művészi, egyházi, kulturális munkásságról neves személyiség emlékének megörökítésére
irányulnak,
ck) az Önkormányzat nemzetközi, testvér- és partnervárosi kapcsolatait, nemzetközi
együttműködésben való részvételét.
d) A bizottság ellenőrzi:
da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági döntések végrehajtását,
db) a szakterületéhez tartozó támogatások, pályázati források, alapok felhasználását,
dc) a nemzetiségi jogok érvényesülését, kapcsolatot tart és együttműködik a nemzetiségi
önkormányzatokkal, az egyházi, civil és non profit és nemzetiségi szervezetekkel.
e) A bizottság beszámol éves tevékenységéről a testület munkatervében meghatározottak
szerint.
f)A bizottság dönt:
fa) a szakterületével összefüggő pályázatok kiírásáról, elbírálásáról.
5.) Gazdasági Bizottság
a) megtárgyalja az Önkormányzat éves beszerzéseiről készített éves statisztikai
összegzést,
b) közreműködik a lakásgazdálkodással - beleértve a lakáseladást is – kapcsolatos
feladatok meghatározásában,
c) közreműködik az ingatlankezelés- és fenntartás fejlesztésével kapcsolatos feladatok
meghatározásában,
d) részt vesz a lakáspolitikai és lakásépítési program kidolgozásában, ellenőrzi azok
végrehajtását,
e) javaslatot tehet az önkormányzati vagyonnal és vagyoni érdekeltségekkel kapcsolatos
döntésekre,
f) javaslatot tehet az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokkal kapcsolatos
ügyekben,
g) részt vesz az önkormányzati cégek felügyeletének ellátásában.
h) közreműködik a kerületfejlesztési koncepció kidolgozásában,
i) javaslatot tesz elidegenítési tilalom alatt álló helyiségek elidegenítésére különleges
önkormányzati érdek esetén.

6.) Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
a) véleményezi a kerület és a főváros városrendezési és fejlesztési terveit, koncepcióit,
b) véleményezi azokat a hasznosítási javaslatokat, melyek a kerület fejlesztésével
összefüggnek, illetve érvényesíti ezen döntéseknél a városrendezés sajátos
szempontjait,
c) közreműködik a kerület rehabilitációval kapcsolatos feladatainak ellátásában, ennek
keretében véleményezi a hosszú-távú koncepciókat és az éves programokat,
d) közreműködik a kerületi értékvédelmi feladatok ellátásában,

e) véleményezi a kerületi védettség kimondására, illetve megszüntetésére vonatkozó
javaslatokat,
f) véleményezi a helyi védettség alatt álló fa pótlását,
g) véleményezi a nagyméretű közterületi hirdetések kihelyezésére vonatkozó közterületfoglalási kérelmeket,
h) véleményezi a FEV-IX. Zrt által az adott évben elidegeníthető ingatlanok körét,
i) véleményezi a beruházási engedélyokirat köteles beruházások terveit,
j) véleményezi a közterület elnevezésekre vonatkozó javaslatokat,
k) javaslatot tehet a lakóház-felújítási támogatás mértékének túllépésére,
l) állást foglal zártkörű versenyeztetési eljárás lefolytatásáról, ha a városrendezési
szempontok, a szabályozási terv előírásai alapján ajánlattételre meghatározott
ajánlattevő képes.
m) véleményezi parkoló létesítését
n) figyelemmel kíséri a kerület környezet- és természetvédelmi helyzetét, a
környezetvédelmi előírások érvényesülését,
o) részt vesz a környezetvédelmi koncepció kidolgozásában,
p) beszámol a Környezetvédelmi Alap és a Parkoló alap felhasználásáról,
q) javaslatot tesz a fapótlásra,
r) részt vesz a közterület rendjének, használatának meghatározásában,
s) figyelemmel kíséri a kerület közbiztonsági helyzetét,
t) véleményezi a kerület közbiztonsági koncepcióját,
u) előzetesen véleményt nyilvánít rendőrkapitányság, rendőrőrs létesítéséről,
megszüntetéséről, a vezetők kinevezéséről,
v) javaslatot tesz a Ferencvárosi Közterület Felügyelet éves munkatervének
elfogadására,
w) véleményezi a Ferencvárosi Közterület Felügyelet éves tevékenységét tartalmazó
írásos beszámolót,
x) állást foglal a kerületi védettség kimondásában, megszüntetésében.
y) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet 30.§ (4) bekezdésében
foglaltak alapján dönt a településfejlesztési koncepció kiválasztott tervezési irányáról
és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának,
z) előzetesen véleményezi a közutak forgalmi rendjével kapcsolatos döntéseket.

III. A részönkormányzat feladatai
Általános feladatai:
a) Képviselő-testület előtt a városrész érdekeinek képviselete vezetője útján,
b) a városrész céljainak, terveinek kialakításában és megvalósításában való részvétel és
kezdeményezés,
c) az állampolgári jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének elősegítése, a
lakosság helyi tájékoztatásában való közreműködés,

d) városrészi feladatok megvalósításának szervezése
Véleményezi
a) a rendelet-tervezeteket városrészt érintő ügyekben,
b) a városrész részletes rendezési terv javaslatát,
c) a városrészen található önálló költségvetési szerv vezetői pályázatait,
d) a városrészt érintő fejlesztési, beruházási terveket.
Javaslatot tesz
a részönkormányzat területét érintő bármely ügyben.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról
szóló …../2016. (……) rendelet 2. számú melléklete

8. számú melléklet
A polgármesterre és a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke
I. A polgármester
1) dönt a társasházak és lakásszövetkezetek veszély-elhárítási munkáinak legfeljebb
3.000.000 Ft összegű 5 év alatt egyenlő részletekben történő visszatérítendő
önkormányzati támogatásáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 1.§ (5) bekezdés),
2) dönt – versenyeztetés lefolytatása útján – a 4 millió forintot meghaladó, de az egyszerű
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokról (37/2004. (XI. 17.) rendelet 8. § (1)
bekezdés),
3) dönt a 4 millió forint alatti beruházásokról, három árajánlat bekérésével, árszakértői
egyeztetés után (37/2004. (XI. 17.) rendelet 8. § (4) bekezdés),
4) dönt a kiviteli terv módosításáról – az intézményvezető kérésére, vagy műszaki
szükségesség esetén – a költségek 5 %-át meg nem haladó növelése esetén (37/2004. (XI.
17.) rendelet 9. § (3) bekezdés),
5) dönt a lakás/helyiség bérlő általi bérbeadóra tartozó, de helyette elvégzett munkák esetén
az önkormányzati költségviselésről 1 millió forint összeghatárig (7/2006. (III. 10.)
rendelet 2.§ (5) bekezdés),
6)
dönt a Gazdasági Bizottság javaslata alapján lakás bérbeadásáról szociális alapon
évente legfeljebb 20 esetben, piaci alapon évente legfeljebb 10 esetben és ideiglenes
elhelyezésről meghatározott kérelmezők részére (7/2006. (III. 10.) rendelet 4.§ (6)
bekezdés),
7) dönt a lakások bérbeadásáról meghatározott esetekben (7/2006. (III. 10.) rendelet 4.§ (7)
bekezdés),
8) részletfizetést engedélyez bérleti díj tartozás esetén (7/2006. (III.10.) rendelet 4.§ (14)
bekezdés),
9) dönt a tartási szerződések jóváhagyásáról (7/2006. (III.10.) rendelet 5/A. § (1) bekezdés a)
pontja),
10) dönt új bérleti szerződés megkötéséről azon bérlőkkel, akiknek lejárt a határozott idejű
bérleti szerződése, és nem áll fenn velük szemben felmondási ok (7/2006. (III.10.)
rendelet 9.§ (4) bekezdés),
11) dönt a kerületi oktatási intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek
ideiglenes elhelyezéséről (7/2006. (III.10.) rendelet 9.§ (8) bekezdés),
12) dönt a pénzbeli térítés mértékéről, ha a bérlő cserelakásra nem tart igényt (7/2006.
(III.10.) rendelet 10.§ (4) bekezdés),
13) hozzájárul az albérleti szerződés megkötéséhez (7/2006. (III.10.) rendelet 18.§ (2)
bekezdés),

14) dönt pályázat kiírásáról és elbírálásáról piaci alapon bérbe adott lakások esetén (7/2006.
(III. 10.) 19/A. § (7) bekezdés),
15) dönt helyiség bérbeadásáról meghatározott esetekben (7/2006. (III. 10.) 20. § 1c)
bekezdés),
16) dönt költségvetési szervek évenkénti helyiségbérleti díjnövekményéről (7/2006. (III. 10.)
20. § 2) bekezdés),
17) dönt helyiségbérleti szerződés tartozás miatti felmondását követően új szerződés kötése,
részletfizetés engedélyezése, szerződés meghosszabbítása kérdésében (7/2006. (III.
10.) 20. § 5) bekezdés b) pont),
18) dönt helyiségbérleti díjkedvezményről meghatározott esetekben (7/2006. (III. 10.) 24. §
(7) bekezdés),
19) dönt a társasházban lévő szociálisan bérbe adott lakások elidegenítéséről (7/2006. (III.
10.) 26/A. § (1) bekezdés),
20) dönt bérlő által végzett elismert értéknövelő beruházás vételárba történő beszámításáról
a bérlő részére történő elidegenítéskor (7/2006. (III. 10.) 27.§ 1) bekezdés),
21) dönt lakás vételárhátralék biztosítására bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési
tilalom vevő tulajdonát képező másik felajánlott ingatlanra történő átterheléséről
(7/2006. (III. 10.) 28.§ (6) bekezdés),
22) dönt határozatlan idejű nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjkedvezményéről
meghatározott esetekben (7/2006. (III. 10.) 35.§ (10) bekezdés),
23) felmentést ad a közterületi rendezvényekre vonatkozó korlátozások alól (26/2009. (XII.
04.) rendelet 3.§ (6) bekezdés),
24) dönt a Ferencvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézmények gondozottai
kísérői és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, valamint a Ferencvárosban
működő művészeti- és sportegyesületek tagjai részére szervezett kedvezményes
összegű táborozásról (24/2011. (IX.26.) rendelet 17/A.§ (4) bekezdés),
25) dönt 20% kedvezmény nyújtásáról a kincsesbányai és balatonlellei táborban a hétvégeken
és a turnuson kívüli időszakban az egyéb vendég részére a szállás díjából (24/2011.
(IX.26.) rendelet 17/A.§ (5) és (7) bekezdés),
26)
dönt az intézményvezető döntését vitató kérelem ügyében (24/2011. (IX.26.) rendelet
18. § (3) bekezdés a) pont),
27)

dönt szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások díjkedvezményéről,
elengedéséről, (24/2011. (IX.26.) rendelet 25. § (2)-(3) bekezdés),

28) dönt a jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett pénzbeli és természetbeni
ellátások megtérítésének elrendeléséről (8/2015. (II.24.) rendelet 6.§),
29) dönt jövedelempótló rendszeres támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 7.§
(1) bekezdés,

30) dönt közüzemi díj és közös költség támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet
13.§ (1) és (11) bekezdés,
31) dönt a ferencvárosi fűtéstámogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 14.§ (1)
bek.),
32) dönt a ferencvárosi lakbértámogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 16.§
(1) bek.),
33) dönt adósságcsökkentési támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet, 17.§
(2) és 22.§ (2) bekezdés),
34) ferencvárosi közgyógytámogatást állapíthat meg (8/2015. (II.24.) rendelet 24.§ (1) és
(8) bekezdés),
35) dönt a ferencvárosi gyógyszer-támogatás nyújtásáról (8/2015. (II.24.) rendelet 24/A.§
(1)-(2) bek.),
36) dönt rendkívüli támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 25.§ (1)
bekezdés),
37) ferencvárosi karácsonyi támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 30.§),
38) ferencvárosi élelmiszertámogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 31.§),
39) dönt iskolakezdési támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 32.§ (1)
bekezdés),
40) ferencvárosi születési és életkezdési támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 33.§
(1) bekezdés),
41) dönt védőoltás támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 33/A.§ (1)
bekezdés),
42) ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatást állapít meg (8/2015. (II.24.) rendelet 34.§
(1) bekezdés),
43) jogosítvány megszerzéséhez támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 35.§ (1)
bekezdés),
44) dönt köztemetés elrendeléséről, és méltányosság esetén a köztemetési költség
részbeni vagy teljes elengedéséről (8/2015. (II.24.) rendelet 36.§ (1)-(2) bekezdés),
45) dönt lakhatást segítő támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 37.§ (1)
bekezdés),
46) ferencvárosi mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatására a
kérelmezővel támogatási szerződést köt az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
döntését követően (8/2015. (II.24.) rendelet 40.§ (5) bek.),
47) dönt taneszköz-csomag és tankönyv-támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.)
rendelet, 44.§ (1)-(3) bekezdés),
48) dönt az ösztöndíjpályázatok elbírálásáról (29/2011. (X. 11.) rendelet 3. § (1)
bekezdés),
49) kiadja a lakossági várakozási, a gazdálkodói várakozási, az egészségügyi várakozási,
valamint a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási
hozzájárulásokat (39/2011. (XII. 12.) rendelet 10. § (1) bekezdés)
50) megköti az e rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadásával kapcsolatos
teendők ellátására vonatkozó szerződést a Parkolás-üzemeltetővel (39/2011. (XII. 12.)
rendelet 10. § (2) bekezdés)
51) dönt méltányossági parkolási engedélykérelmek ügyében (39/2011.(XII.12.) rendelet
10.§ (9) bekezdés),

52) dönt a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott
közbeszerzési eljáráseredményéről (42/2011. (XII. 12.) rendelet 9. §)
53) dönt a nem díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a
pavilonállítás, illetve a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend
megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási
területére - kérelmek ügyében és jogosult a közterület-használatra vonatkozó
szerződések megkötésére (3/2016.(I.29.) rendelet 4.§ (1) bekezdés),
54) dönt a kaució mértékéről a közterület alkalmi igénybevételével járó, nem
önkormányzat vagy önkormányzat által fenntartott intézmények vagy önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok által szervezett rendezvények esetében, az
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek esetén (3/2016.(I.29.) rendelet 4.§
(12) bekezdés),
55) dönt a közterület használat megadására hatáskörébe tartozó ügyekben a hiánypótlási
felhívás ellenére hiányosan benyújtott kérelmek elutasításáról (3/2016.(I.29.) rendelet
5.§ (4) bekezdés),
56) dönt valamennyi közterület-használati hozzájárulás felmondásáról (3/2016.(I.29.)
rendelet 10.§ (7) bekezdés),
57) dönt az önkormányzati érdekből a használatba adott közterület vagy annak egy részére
vonatkozó használat szüneteléséről (3/2016.(I.29.) rendelet 11.§),
58) dönt az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a
közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos kérelmezett halasztásról
(3/2016.(I.29.) rendelet 12.§ (2) bekezdés)
59) mérsékelheti a közterület használati díjat 50 %-ot nem meghaladó mértékben a
közterület-használat megszüntetése nélkül (3/2016.(I.29.) rendelet 15.§ (5) bekezdés
aa) pont),
60) dönt legfeljebb 3 hónapra a közterület-használati díj fizetésének szüneteltetéséről ha a
három hónapra fizetendő közterület-használati díj összege nem haladja meg az
500.000 Ft-ot (3/2016.(I.29.) rendelet 15.§ (5) bekezdés ba) pont),
61) elengedheti a felhalmozott közterület-használati díj követelést 500.000.- Ft. alatti
összeg esetében (3/2016.(I.29.) rendelet 15.§ (6) bekezdés a) pont),
62) vendéglátás – előkert, terasz” címen a megelőző évben kitelepüléssel érintett
társasház előtti területről beszedett közterület-használati díj 30 %-át a polgármester a
társasház felújítási alapjának kiegészítésére fordítja (3/2016.(I.29.) rendelet 16.§
bekezdés),
63) dönt az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából
történő igénybevétele esetén a Kormányhivatal megkeresésére a hatósági szerződés
jóváhagyásáról, vagy elutasításáról (3/2016.(I.29.) rendelet 18.§ (1) bekezdés),

64) dönt egyéb - a vagyontárgy tulajdonjogát, használatát nem érintő - tulajdonosi
nyilatkozat kiadásáról (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés)
65) dönt vagyontárgy tulajdonba vételéről, amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke a
15 millió forintot nem haladja meg (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 10. §
(8) bekezdés a) pont)
66) dönt az önkormányzatot megillető követelés elengedéséről, mérsékléséről, jogviták
esetén peres és peren kívüli egyezség megkötéséről 1 millió Ft értékhatárig illetve a
követelés összegét nem érintő egyezségkötés esetén (21/2012. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pont)
67) hozzájárul behajthatatlan követelés számviteli szabályok szerinti leírásához (21/2012.
(VI. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés)
68) jogosult jelzálog illetve ranghely feletti rendelkezésre amennyiben az önkormányzati
követelés döntés időpontjában még fennálló összege nem haladja meg az 5 millió
forintot (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdés a) pont)
69) dönt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken végzendő nyomvonal jellegű
távközlési célú, közmű célú (gáz, víz, csatorna, elektromos) valamint egyéb vezetékek
és műtárgyaik létesítési, használatbavételi, fennmaradási, bontási engedélyhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulás (nyilatkozat) kiadásáról valamint a megállapodás
megkötéséről (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés),
70) dönt a távközlési, közmű és egyéb nyomvonalas vezetékek létesítésért járó
kártalanítás feltételeiről és módjáról és mértékéről a Képviselő-testület által
meghatározott normatív keretek között (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 13.
§ (5) bekezdés)
71) dönt korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, elidegenítéséről,
megterheléséről, vagy gazdasági társaságba való beviteléről 5 millió forint
értékhatárig (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)
72) dönt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosításáról legfeljebb 1 éves
időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet 14.§ (6) bekezdés a) pont)
73) jóváhagyja a 21/2012. (VI.12.) rendelet 5. § (2) bekezdés e)-g) pontjaiban
meghatározott
vagyon tovább-hasznosítását legfeljebb 5 éves időtartam esetén
(21/2012. (VI.12.) rendelet 14. § (7) bekezdés a) pontja)
74) dönt 5 MFt értékhatár alatt forgalomképes vagyon elidegenítéséről, megterheléséről,
gazdasági társaságba való bevitelről (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 15. §
(1) bekezdés a) pont),
75) dönt forgalomképes vagyon legfeljebb 1 éves időtartamra vonatkozó hasznosításáról
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés a) pont)
76) dönt a legfeljebb 500 ezer Ft értékű önkormányzati ingó vagyon hasznosításáról annak
időtartamától függetlenül (21/2012. (VI.12.) rendelet 15. § (5) bekezdés),
77) dönt 5 millió forint értékhatárt meg nem haladó, az Önkormányzat tulajdonában álló
vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés megkötéséről, a vagyonkezelői jog
ellenértékének mértékéről vagy az ingyenes átengedés részletes szabályairól
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdés a) pont)
78) dönt az illetékes bizottságok javaslatai figyelembevételével a címeken belül a kiemelt
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (6/2016. (II.23.) rendelet 21.§ (2)
bekezdés),

79) önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi, a Képviselő-testület döntése alapján
megbízza az önkormányzati biztost, és ennek tényét a helyben szokásos módon
közzéteszi (6/2016. (II.23.) rendelet 33.§ (3) bek.)
80) rendelkezik az általános tartalékkal többletköltségek fedezetére negyedévenként
legfeljebb 5 Millió Ft összeghatárig (6/2016. (II.23.) rendelet 22.§),
81) a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg (6/2016. (II.23.)
rendelet 33.§ (4) bekezdés),
82) átmeneti intézkedést hozhat az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát
veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély
helyzetben) (6/2016. (II.23.) rendelet 24.§ (1) bekezdés),
83) dönt legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben
visszatérítendő, kamatmentes támogatás nyújtásáról a társasház összes lakásának és
helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére –
ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében
mulasztás nem terheli – a tulajdonközösség rendelkezésére álló források
(6/2016.(II.23.) rendelet 24.§ (2) bekezdés),
84) dönt az önkormányzat fizető-képességének folyamatos biztosítása érdekében a
költségvetésben általános működés és ágazati feladatai támogatásáról, esetenkénti
szükségletnek megfelelő felhasználásáról a folyószámla hitelszerződésben foglalt 3,5
milliárd Ft hitel keretből 700 millió Ft erejéig a Képviselő-testület utólagos
tájékoztatása mellett (6/2016.(II.23.) rendelet 24.§ (3) bekezdés),
85) dönt címer, embléma és jelmondat használatának engedélyezéséről meghatározott
esetekben (6/2015. (II.24.) rendelet 4.§ (4) bekezdés),
86) dönt zászló használatának engedélyezéséről meghatározott esetekben (6/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdés),
87) engedélyezi a jelképek nem kereskedelmi vagy nem reklámcélú használatát (6/2015.
(II.24.) rendelet 6.§ (1) bekezdés)
88) dönt Polgármesteri Elismerő Oklevél adományozásáról a Ferencvárosért kifejtett
kimagaslóan eredményes tevékenység elismeréseként magánszemély vagy közösség
részére (25/2012. (VII.16.) rendelet 11.§ (1) bekezdés),
89) dönt az alpolgármesterek esetében a juttatások elbírálásáról (24/2012. (VI.12.)
rendelet 1.§ (3) bekezdés),
90) dönt településképi bejelentésről, tiltásról, és kötelezésről a Tervtanács véleményének
kikérése mellett, valamint dönt bírság kiszabásáról (8/2013. (IV.09.) 5.§ (3)-(4)-(5)
bekezdés, valamint 6.§ (1)-(2)-(3) bekezdés),
91) dönt településképi vélemény kialakításáról a Tervtanács bevonásával (6/2013. (II.19.)
rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdés),

92) dönt a tervtanácsi tagok kinevezéséről, visszavonásukról (15/2014. (V.20.) rendelet
3.§ (6) bekezdés),
93) dönt a Tervtanács ügyrendjéről (15/2014. (V.20.) rendelet 5.§ (2) bekezdés),
94) dönt a - jegyzővel közösen - az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről, és a szakmai
kiküldetésben részt vevő személyekről (28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (1) bekezdés j)
pont),
95) dönt jegyző, aljegyzők kiküldetéséről (28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (1) bekezdés k)
pont),
96) az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében – törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározottak kivételével - gyakorolja az irányítási
hatásköröket (28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (1) bekezdés q) pont),

97) dönt a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról
(28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés a) pont),
98) dönt Ferencváros díszpolgárai temetési költségeihez történő hozzájárulásról
(28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés b) pont),
99) dönt a költségvetési fedezetet nem igénylő együttműködési megállapodások
megkötéséről, szándéknyilatkozatok kiadásáról (28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3)
bekezdés c) pont),
100)
dönt az önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról (28/2011.(X.11.) rendelet
47.§ (3) bekezdés d) pont),
101)
dönt a legfeljebb 5 millió forint önerőt igénylő pályázat benyújtásáról,
amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll
(28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés e) pont),
102)
dönt a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig a
forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet (28/2011.(X.11.)
rendelet 47.§ (3) bekezdés f) pont),
103)
dönt pályázathoz kapcsolódó, költségvetési fedezetet nem igénylő esetekben a
támogatási szerződések módosításáról (28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés g)
pont),
104)
dönt az egyedi kérelmen alapuló, az államháztartáson belülre, vagy a
polgármesteri feladatok ellátására elkülönített keret terhére történő támogatási
szerződések megkötéséről az alapítvány és közalapítvány részére történő forrás átadás
kivételével (28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés j) pont),
105)
dönt a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatokon, programokon elnyert
támogatások önrészének biztosításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb
költségek megtérítéséről a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatot végző
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére a költségvetésben rendelkezésre
álló fedezet terhére (28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés k) pont),
106)
dönt Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére
történő pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötéséről
(28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés l) pont).
II. A bizottságok
A. Minden bizottság:
1) az alapítvány és közalapítvány részére történő forrás átadás kivételével dönt a mindenkor
hatályos költségvetési rendelet szerint a bizottság döntési hatáskörébe tartozó kiadási
előirányzatok, pénzügyi keretek felhasználásáról, átcsoportosításáról, pályázatok kiírásáról és
elbírálásáról, és az általa kiírt pályázat, illetve egyedi kérelem alapján megítélt támogatási
szerződések megkötéséről.
2) dönt az 5 millió forint feletti önerőt igénylő, a szakterületéhez tartozó pályázat
benyújtásáról, amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll.
B. Gazdasági Bizottság:
1)
dönt értékelemző felkéréséről minden nettó 90 millió forint feletti beruházás esetében
(37/2004. (XI. 17.) rendelet 3. § (3) bekezdés),

2)
dönt építésügyi szakértő felkéréséről a nettó 90 millió forint feletti beruházások esetén
(37/2004. (XI. 17.) rendelet 9. § (5) bekezdés).”
3)
dönt a lakások és helyiségek közötti átminősítésről 30 m2-ig (7/2006. (III.10.) 2.§ (3)
bekezdés,
4)
dönt az előzetes költségvetés alapján 1.000.000 forint felett a lakás/helyiség
bérbeadója és bérlője közti azon megállapodás megkötéséről, hogy a bérlő által elvégzendő
munkák számlákkal igazolt költségét részben vagy egészben az önkormányzat viseli, továbbá
a bérbeszámítás mértékéről, módjáról (7/2006.(III.10.) rendelet 2.§ (5) bekezdés)
5)
dönt meghatározott esetekben lakás bérbeadásáról (7/2006.(III.10.) rendelet 4.§ (3),
(4), bekezdés),
6)
évente 5 darab egyszobás lakást jelöl ki az (5) bekezdés alapján történő bérbeadásra
(7/2006.(III.10.) rendelet 4.§ (5/a.) bekezdése),
7)
dönt a lakásra vonatkozó házfelügyelői szolgálati jelleg létesítéséről vagy törléséről
(7/2006. (III. 10.) rendelet 4.§ (8) bekezdés),
8)
dönt a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséről, ha az ideiglenes elhelyezés
időtartama elérte a 2 évet, illetve a 7/2006. (III.10.) rendelet 9.§ (6) és (7) bekezdés esetében
az 5 évet, és az elhelyezett személlyel szemben nem áll fenn felmondási ok (7/2006. (III.10.)
rendelet 9.§ (5) bekezdés),
9)
dönt az önkormányzat és intézményeiben, gazdasági társaságainál, továbbá a kerületi
rendőrkapitányságon az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók elhelyezéséről, a
munkaviszony fennállásáig (7/2006. (III. 10.) rendelet 9.§ (6) és (7) bekezdés),
10)
dönt a lakás házfelügyelői szolgálati jellegének törlésével egyidejűleg, piaci alapú
lakbér megállapítása mellett a lakás piaci alapú bérbeadásáról a volt házfelügyelő részére
(7/2006. (III. 10.) rendelet 9.§ (10) bekezdés),
11)
dönt a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén másik lakás
bérbeadásáról (7/2006. (III. 10.) rendelet 11.§ (1/a) bekezdés),
12)
dönt - másik lakás bérbeadása esetén – a két lakás bérleti érték különbözetének
legfeljebb az 50 %-ának bérlő részére történő kifizetéséről (7/2006. (III. 10.) rendelet 11.§
(1/b) bekezdés),
13)
dönt a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a pénzbeli
térítés mértékéről (7/2006. (III. 10.) rendelet 11.§ (2/A) bekezdés),
14)
dönt a bérbeadásról, ha a megüresedett lakrészre több visszamaradt társbérlő tart
igényt (7/2006. (III. 10.) rendelet 13.§ (6) bekezdés),
15)
dönt üres szükséglakás elidegenítéséről, lakásállományból való törléséről ha a
csatolást egy bérlő sem kéri, vagy a bérbeadásáról, ha a csatolást több bérlő kéri (7/2006. (III.
10.) rendelet 19.§ (5) bekezdés),
16)
bérlői kérelemre hozzájárulhat az egyszobás komfort nélküli, félkomfortos
komfortfokozatú és legfeljebb 35 m2-es lakások, valamint az egyszobás, komfortos
komfortfokozatú és legfeljebb 35 m2-es lakások - melyek önálló lakásként aránytalanul magas
felújítási költség mellett hasznosíthatók – műszaki csatolásáról (7/2006. (III. 10.) rendelet
19.§ (6) bekezdés),
17)
piaci alapon bérbe adott lakás esetén hozzájárul a pályázat kiírásához (7/2006. (III.
10.) rendelet 19/A. § (7) bekezdés),

18)
dönt piaci alapon határozott időre bérbeadott lakás határozatlan időre történő
bérbeadásáról (7/2006. (III. 10.) rendelet 19/A. § (9) bekezdés),
19)
dönt az értéknövelő beruházás elvégzésére irányuló bérbeadó és bérlő közötti
megállapodásokról (7/2006. (III. 10.) rendelet 20.§ (6) bekezdés),
20)
dönt helyiség pályázat nélküli bérbeadásáról amennyiben a Képviselő-testület a
tevékenységet közérdekűnek nyilvánította, vagy kiemelten közhasznú tevékenységet folytató
szervezeteknek (7/2006. (III. 10.) 21.§ (1) bekezdés b) pont)
21)
dönt helyiség pályázat nélküli bérbeadásáról, ha a helyiség üres, jogszerű használattal
nem terhelt, és annak bérbeadását ugyanabban az épületben lévő helyiség bérlője, tulajdonosa
kéri (7/2006. (III. 10.) rendelet 21.§ (1) bekezdés c) pont),
22)
dönt meghatározott esetekben a megszerzési díj elengedéséről vagy mérsékléséről
(7/2006. (III. 10.) rendelet 21.§ (2) bekezdés),dönt a helyiségben folytatott tevékenység
megváltoztatásához történő hozzájárulásról (7/2006. (III. 10.) rendelet 22/A.§ (2) bekezdés)
23)
indokolt esetben legfeljebb a bérbeadó által ajánlott mértékig mérsékelheti vagy
legfeljebb 3 hónapra szüneteltetheti a bérleti díj fizetését (7/2006. (III. 10.) rendelet 24.§ (3)
bekezdés),
24)
hozzájárul az üres lakások - amennyiben nincs csatolási kérelem - a hirdetési
helyszíneken közzétett pályázat útján való elidegenítéséhez (7/2006. (III. 10.) 26. § (2)
bekezdés),
25)
dönt társbérleti lakrész elidegenítéséről több ajánlattevő esetében (7/2006. (III. 10.)
26. § (5) bekezdés),
26)
dönt társasházban lévő, piaci alapon bérbeadott lakások elidegenítéséről (7/2006. (III.
10.) 26/A. § (1) bekezdés),
27)
dönt a 15 éves részletfizetési kedvezménnyel eladott lakások esetében a futamidő
meghosszabbításáról (7/2006. (III. 10.) 28.§ (3) bekezdés),
28)
engedélyezi a 25 és 35 éves részletfizetési kedvezménnyel értékesített lakások vevői
részére az eredeti törlesztő részletek fizetési átütemezését (7/2006. (III. 10.) 28.§ (4)
bekezdés),
29)
dönt kedvezmény biztosításáról a törlesztőrészlet nem fizetése miatt perben állók
részére (7/2006. (III. 10.) 28.§ (5) bekezdés),
30)
öröklakás értékesítése esetén dönt a Ferencvárosi Önkormányzatot megillető
elővásárlási jog vonatkozásában (7/2006. (III.10.) 31.§ (2) bekezdés),
31)
megadja a tulajdonosi hozzájárulást – az önkormányzati tulajdon hányadában – a
társasházban lévő közös tulajdonú lakások elidegenítéséhez vagy jelzáloggal való
terheléséhez (7/2006. (III. 10.) rendelet 31.§ (3) bekezdés),
32)
dönt az üres helyiségek pályázat útján történő bérbeadásáról, eladásáról (7/2006. (III.
10.) rendelet 33.§ (1) bekezdés),
33)
dönt - a 10 m2 alapterületnél nagyobb, utcai bejárattal rendelkező helyiségek
kivételével - a társasházban lévő minden egyéb helyiségnek, valamint a két eredménytelen
pályázaton szereplő üres helyiségeknek a társasházban lévő lakások és helyiségek
tulajdonosainak/bérlőinek történő elidegenítéséről (7/2006. (III. 10.) rendelet 33.§ (7)
bekezdés),

34)
dönt a területbérleti szerződés alapján hasznosított helyiség bérlő részére történő
értékesítése esetén a vételárról és az adható kedvezményekről (7/2006. (III. 10.) rendelet 34. §
(3) bekezdés)
35)
minősített többségű döntéssel jogosult jogszabály, vagy szerződés alapján az
önkormányzatot megillető követelés elengedésére, mérséklésére, jogviták esetén peres és
peren kívüli egyezség megkötésére 1 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft értékhatárig
(21/2012. (VI.12.) rendelet 11.§ (1) bekezdés b) pont)
36)
jogosult jelzálog illetve ranghely feletti rendelkezésre – amennyiben az nem
veszélyezteti az önkormányzati követelés teljesülését - az önkormányzati követelés döntés
időpontjában még fennálló összegének figyelembe vételével 5 millió Ft értékhatár felett
(21/2012. (VI.12.) rendelet 11.§ (4) bekezdés b) pont)
37)
minősített többséggel dönt a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon,
elidegenítéséről, megterheléséről, vagy gazdasági társaságba való beviteléről 5 millió Ft-t
meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig (21/2012. (VI.12.) rendelet 14.§ (1) bekezdés
b) pont),
38)
dönt korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosításáról 1 éves időtartamot
meghaladó, legfeljebb 5 éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet 14.§ (6) bekezdés
b) pont),
39)
dönt forgalomképes üzleti vagyon elidegenítéséről, cseréjéről, megterheléséről,
gazdasági társaságba való beviteléről 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft
értékhatárig (21/2012. (VI.12.) rendelet 15.§ (1) bekezdés b) pont),
40)
dönt forgalomképes üzlet vagyon hasznosításáról 1 éves időtartamot meghaladó,
legfeljebb 5 éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet 15.§ (4) bekezdés b) pont)
41)
dönt az Önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés
megkötéséről, a vagyonkezelői jog ellenértékéről vagy az ingyenes átengedés részletes
szabályairól 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig (21/2012. (VI.12.)
rendelet 17.§ (5) bekezdés b) pont)

C. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

meghatározza a Környezetvédelmi Alapból adható támogatás pályázati feltételeit és
eljárási szabályait (7/1999. (IV.30.) rendelet 5. § (6) bekezdés),
dönt a támogatás százalékos mértékének megállapításáról (30/ 2000. (XII. 24.) 4. § (4)
bekezdés)
dönt a támogatás mértékének túllépéséről (30/2000. (XII. 24.) 4. § (4) bekezdés)
dönt a társasház-felújítási pályázatok elbírálásáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 5.§ (1)
bekezdés),
hozzájárul a lakóház felújítási támogatás pályázattól eltérő felhasználásához (30/2000.
(XII.24.) rendelet 6.§ (5) bekezdés),
dönthet az általa kiemelt beruházásnak minősített felújítási munka két ütemben történő
megvalósíthatóságáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 4. § (8) bekezdés)
dönt a lakótelepi energiatakarékos felújítási pályázat elbírálásáról (7/2002. (IV.26.)
rendelet 8.§ (3) bekezdés),

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)

dönt a Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út páros oldala
által határolt területen kialakított vendéglátó teraszok esetén a kiszolgálás maximális
időtartamáról a 9. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott alternatívák alapján (3/2016.
(I.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)
dönt a díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot
meg nem haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz
kialakítására irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú – kérelmek, továbbá a
pavilonállításra, illetve a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend
megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási
területére vonatkozó kérelmek ügyében (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2)
bekezdés)
dönt a Tompa utcai és a Ráday utcai vendéglátóteraszok következő évi közterülethasználati engedélyei kiadására vonatkozó pályázati kiírás, illetve ezzel egyidejűleg az
elbírálás szempontjainak jóváhagyásáról (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 6. § (1)
bekezdés)
jóváhagyja a fenyőfa árusításra kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve ezzel
egyidejűleg az elbírálás szempontjait (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 6. § (2)
bekezdés)
kérelemre mérsékelheti az 1. a) III. Általános elbírálású közterületek övezeti kategóriában
lévő pavilonok közterület-használati díjtételét - az alkoholárusítás kivételével - a lakossági
igényeket kielégítő kiskereskedelmi tevékenységek esetében legfeljebb annak 80 %-ára
(3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés c) pontja)
csökkentheti, illetve elengedheti a Közterület-használati díjat a legfeljebb 3 napos
kulturális, karitatív, sport rendezvények, illetve a kerületi társadalmi szervezetek “non
profit”, rendezvényei esetében (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés)
50 % feletti mértékben mérsékelheti a közterület használati díjat a közterület-használat
megszüntetése nélkül (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés ab)
pontja)
dönt legfeljebb 3 hónapra a közterület-használati díj fizetésének szüneteltetéséről ha a
három hónapra fizetendő közterület-használati díj összege meghaladja az 500.000 Ft-ot
(3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés bb) pontja)
elengedheti a felhalmozott közterület-használati díj tartozást 500.000.- Ft. feletti összeg
esetében (3/2016. (I.29.)önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdés b) pontja)
dönt a felhalmozott közterület-használati díjtartozás maximum hat havi részletben történő
megfizetésének engedélyezéséről (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (8)
bekezdés)
dönt közbiztonsági érdekből a közterületről bejárattal rendelkező társasházakkal történő
megállapodást megkötéséről a gépjárműforgalommal nem érintett közterület éjszakára
történő ideiglenes lezárása céljára (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 17. § (1)
bekezdés)
rangsorolja és előterjeszti a „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására vonatkozó
javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés)
rangsorolja és előterjeszti a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
vonatkozó javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdés)

21)
22)
23)
24)
25)

26)

27)

28)
29)
30)

31)

javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend. 21.§ (2) bek.),
dönt a Parkoló Alap felhasználásáról parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap
felhasználásáról környezetvédelemre (6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 25.§)
elfogadja és módosítja a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési
Szabályzatát (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (3) bek.),
véleményezi a Ferencvárosi Közterület-felügyelet működését és az éves tevékenységét
tartalmazó írásos beszámolóját (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (5) bek.),
dönt az üresen álló pavilonok esetében a közterület-használati díj kérelemre legfeljebb 1
évig 20 %-ra történő csökkentéséről (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 9. § (3)
bekezdés a) pontja)
dönt vendéglátó teraszok esetében településképi, zöldfelület fejlesztési szempontok
figyelembevételével kérelemre főszezonban a közterület-használati díj legfeljebb 20%-os
mértékű csökkentéséről, amennyiben közterület-használat dobogón vagy fix rögzítésű
virágládák között valósul meg (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (7) bekezdés)
dönt a kaució mértékéről a nem önkormányzat által fenntartott intézmények vagy nem
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok, vagy magánszemélyek, vagy egyéb
szervezetek által szervezett rendezvények esetében (3/2016. (I.29.) önkormányzati
rendelet 4.§ (12) bekezdés)
rangsorolja és előterjeszti a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására vonatkozó
javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 10/A. § (7) bekezdés)
dönt a vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelmek
elbírálásáról (18/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés)
dönt az állandó éjszakai nyitvatartási engedély visszavonásáról, korlátozásáról, illetve az
éjszakai nyitva tartás megtiltásáról, korlátozásáról (18/2015. (V.26.) önkormányzati
rendelet 7. § (1) bekezdés)
dönt a kártalanítás mértékének csökkentéséről vagy elengedéséről amennyiben a
csökkentés, vagy elengedés összege meghaladja az 1 millió forintot, de nem haladja meg 5
millió forintot (21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 13. § (5/b) bekezdés

D. Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
1) jóváhagyja az intézmények munkatervben rögzített közművelődési feladatait (31/2003.
(IX.08.) rendelet 5. § (4) bekezdés),
2) rangsorolja és a Képviselő-testület elé terjeszti a „Ferencváros József Attila díja”
adományozására beérkező javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) rendelet 9. §(7) bekezdés)
3) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend. 21.§ (2) bek.)

E. Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

1) dönt állami gondozásba került fiatalok részére lakás bérbeadásáról (7/2006. (III.10.)
rendelet 4.§ (5) bekezdés),
2) dönt az időskorúak átmeneti elhelyezéséről üres férőhely esetén egyéb fővárosi lakóhelyű
rászorult esetén (24/2011. (IX. 26.) rendelet 19.§ (3) bekezdés),
3) dönt az intézményi jogviszony megszüntetése elleni fellebbezésről (24/2011. (IX. 26.)
rendelet 20.§ (2) bekezdés),
4) dönt a 25 ezer forint feletti intézményi személyi térítési díj tartozás csökkentéséről,
elengedéséről (24/2011. (IX. 26.) rendelet 26.§ (2) bekezdés),
5) dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátás jogosulatlanul igénybe vett a térítési
összegének és kamatának elengedéséről, csökkentéséről (24/2011.(IX.26.) rendelet 26.§ (1)
bekezdés),
6) rangsorolja és a Képviselő-testület elé terjeszti a „Pro Sanitate Ferencváros” díj, „Pro
Facultate Ferencváros”díj, „Humanitas Ferencváros” díj,
adományozására beérkező
javaslatokat (25/2012. (VII.16) rendelet 4. § (7) bekezdés, 5.§ (7) bekezdés, 6. § (7) bekezdés,
8. § (7) bekezdés, 10. § (7) bekezdés),
7) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend. 21.§ (2) bek.),
8) támogatást nyújthat a Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező
mozgáskorlátozott személy részére kérelemre egyszeri, maximum 500.000 Ft/év/fő összeg
erejéig a lakása akadálymenetesítése céljából; dönt a támogatás iránti kérelemről, illetve a
finanszírozás módjáról (8/2015. (II.24.) rend. 40.§ (1), (4) bek.),
9) engedélyezheti a törvényes képviselő kérelmére a HPV elleni védőoltás biztosítását
(8/2015. (II.24.) rend. 43.§),
10) dönt a sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogkörökben
(11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés),
11) kiírja az éves költségvetési rendeletben hatáskörébe utalt, sportcélú pályázatokat,
meghatározza az elbírálás módját, dönt a keretek odaítéléséről, és ellenőrzi azok
felhasználását (11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdés)
12) dönt a sport célú támogatás összegének felhasználásáról készített szakmai beszámoló
elfogadásáról (11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 8.§ (8) bekezdés b) pont)
13) négyévente a tárgyév költségvetésének elfogadását követő ülésén dönt a Sport Alap
pályázat kiírásáról, elbírálásáról. (11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 9.§ (2),(5)
bekezdés)
14) a Sport Alap pályázati támogatási szerződés támogatottjainak szakmai beszámolójának
elfogadásáról (11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 9.§ (7),(8) bekezdés)
15) kiírja az éves költségvetési rendeletben hatáskörébe utalt, sportcélú pályázatokat,
meghatározza az elbírálás módját, dönt a keretek odaítéléséről, és ellenőrzi azok
felhasználását (11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdés)
16) a 8/2015. (II.24.) rendelet 38.§ (5) bekezdés szerinti jogosulatlanul felvett támogatások
megtérítésének összegét kérelemre méltányosságból elengedheti, csökkentheti.
F. Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság
1) dönt a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának mérsékléséről (31/2014.
(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés

a …./2016. számú előterjesztés 2. számú melléklete
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján a helyi
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza
szervezeti és működési rendjét.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a
továbbiakban: Mötv.) rögzített szervezeti és működési szabályzatban szabályozandó
tárgykörök vonatkozásában, valamint az elmúlt időszakban a jogszabályi környezetben történt
módosítások figyelembevételével átfogó felülvizsgálaton esett át Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ), melynek
eredményeként szükséges az SZMSZ módosítása.
Részletes indokolás
1. §
Az SZMSZ 5.§ (2) bekezdésének kiegészítése azzal, hogy a jegyző önkormányzati hatósági
jogkörben hozott határozata ellen is a képviselő-testületnél van a fellebbezés lehetősége.
2.§
Az SZMSZ 13.§ (9) bekezdésének módosítása szükséges az Mötv. 53.§ (3) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével, mely szerint a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg
tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein.
3.§
Az SZMSZ 31.§ (2) bekezdése rögzíti a Képviselő-testület rendeletalkotásának szabályozási
tárgyköreit, melyet szükséges összhangba állítani a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény hatályos rendelkezéseivel, miszerint a kerületi önkormányzat rendeletalkotására a
Fővárosi Közgyűlés nem adhat felhatalmazást, tekintettel arra, hogy a fővárosi és a kerületi
önkormányzatok rendeletei egyenlő szintű jogforrások.
4.§
Az SZMSZ 34.§ (1) bekezdésében foglalt „népi kezdeményezés” jogintézménye hatályon
kívül helyezendő, tekintettel arra, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
már megszüntette ezt a jogintézményt.
Az SZMSZ 34.§ módosítása szükséges továbbá az Mötv. 53.§ (3) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével, miszerint: a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában
határozza meg azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész

tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a
fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják.

5.§
Az Mötv. 32.§ (2) bekezdés f) pontja alapján az önkormányzati képviselő a polgármestertől
igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást; közérdekű ügyben
kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül érdemi
választ kell adni. E joggyakorlás eljárási szabályait indokolt meghatározni az SZMSZ-ben,
így annak 36.§ (1) bekezdésének i) pontját módosítani szükséges.
6.§
Az SZMSZ 41.§ (4) bekezdés c) pontjának összhangba állítása az Mötv. 44.§-ával és 60.§ával.
7.§
Az SZMSZ 47.§-ának, valamint 50.§ b) pontjának közös önkormányzati hivatalra vonatkozó
rendelkezései az Mötv. 82.§ (1) bekezdés alapján Önkormányzatunk esetében nem
értelmezhetőek, így ezen szövegrészek hatályon kívül helyezése indokolt.
8.§
Az SZMSZ 6. számú és 8. számú mellékletének pontosítása, hatályosítása.
9.§
A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

a …./2016. számú előterjesztés 3. számú melléklete
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításához
1. Társadalmi hatások
A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti hatások
A rendelet végrehajtásának környezeti hatása nincs.
4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak alapján a Hivatal adminisztrációs terhei nem változnak.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása,
követelménye az önkormányzat részéről biztosított.

a …./2016. számú előterjesztés 4. számú melléklete
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló
28/2011. (X.11.) önkormányzati
rendelete

…./2016. (…..) számú önkormányzati rendelet a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
JAVASOLT SZÖVEG

HATÁLYOS SZÖVEG
5.§ (2) A polgármester, a Képviselőtestület bizottságai önkormányzati
jogkörben hozott hatósági határozata
ellen a Képviselő-testülethez lehet
fellebbezést benyújtani.
13.§ (9) A Képviselő-testület ülésén - a
képviselőkön kívül – tanácskozási
joggal rendelkeznek:
a)
b) jegyző,
c) aljegyzők,
d) a nemzetiségi önkormányzatok
elnökei,
e) a könyvvizsgáló,
f) a
Polgármesteri
Hivatal
irodavezetői,
g) akinek jelenlétét jogszabály
kötelezővé teszi, illetve az
egyes
napirendekhez
meghívottak
h) a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara képviselője.

5.§ (2) A polgármester, a Képviselő-testület
bizottságai önkormányzati jogkörben hozott
hatósági határozata ellen, valamint a jegyző
önkormányzati hatósági hatáskörben hozott
határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet
fellebbezést benyújtani.
13.§ (9) A Képviselő-testület ülésén - a
képviselőkön kívül – tanácskozási joggal
rendelkeznek:
a) jegyző,
b) aljegyzők,
c) a nemzetiségi önkormányzatok elnökei,
d) a könyvvizsgáló,
e) a Polgármesteri Hivatal irodavezetői,
f) akinek jelenlétét jogszabály kötelezővé
teszi,
g) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
képviselője.
h) az egyházak, önszerveződő közösségek és
civil szervezetek képviselői a polgármester
(bizottsági ülés esetén a bizottság
elnökének) külön meghívása alapján,
meghatározott
napirendi
ponthoz
kapcsolódóan,
i) minden más személy, akit a polgármester
(bizottsági ülés esetén a bizottság elnöke)
az adott napirendi ponthoz kapcsolódóan
meghívott.

31.§ (2) A Képviselő-testület
önkormányzati rendeletet alkot
c)
a törvény által nem szabályozott
helyi
társadalmi
viszonyok
rendezésére,
továbbá
törvény
felhatalmazása
alapján
annak
végrehajtására, vagy
d)
a Fővárosi Közgyűlés
rendeletének felhatalmazása alapján.
34.§ (1) A helyi népszavazás és népi
kezdeményezés részletes szabályait
külön
önkormányzati
rendelet
tartalmazza.
(2) Az állampolgárokat a Képviselőtestület (1) bekezdés témájában hozott
döntéséről a helyi újság és a helyi
televízió útján, valamint a közzétételi
helyszíneken közzétett hirdetménnyel
tájékoztatni kell.
(3) A Képviselő-testület közérdekű
tárgykörben, a jelentősebb döntések
előkészítése
érdekében,
az
állampolgárok
és
a
társadalmi
szerveződések közvetlen tájékoztatása
céljából lakossági fórumot tart, illetve
tarthat.
(4) Lakossági fórumot kell tartani a
jogszabályban előírt esetekben.
(5) A lakossági fórum időpontjáról és
témájáról az állampolgárokat a sajtó,
televízió útján és a közzétételi
helyszíneken
hirdetménnyel
kell
tájékoztatni a rendezvény előtt legalább
7 nappal.
(6)
Az
elhangzottak
lényegét
tartalmazó
jegyzőkönyvet
kell
készíteni.
(7) A lakossági fórumon elhangzott
javaslatokat,
észrevételeket
a
Képviselő-testület döntésénél köteles
figyelembe venni.

31.§ (2) A Képviselő-testület feladatkörében
eljárva a helyi önkormányzati törvény által nem
szabályozott
helyi
társadalmi
viszonyok
rendezésére,
illetve
törvényben
kapott
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet
alkot.

34.§ (1) A helyi népszavazás részletes szabályait
külön önkormányzati rendelet tartalmazza.
(2) Az állampolgárokat a Képviselő-testület (1)
bekezdés témájában hozott döntéséről a helyi újság
és a helyi televízió útján, valamint a közzétételi
helyszíneken közzétett hirdetménnyel tájékoztatni
kell.
(3) A Képviselő-testület előre meghatározott
közérdekű tárgykörben, a jelentősebb döntések
előkészítése érdekében, az állampolgárok és a helyi
önszerveződő közösségek közvetlen tájékoztatása
céljából lakossági fórumot hívhat össze.
(4) Lakossági fórumot kell tartani a jogszabályban
előírt esetekben.
(5)
A
lakossági
fórum
meghirdetésére,
lebonyolítására, valamint a meghívottak körére a
közmeghallgatás szabályai alkalmazandóak.
(6) A lakossági fórumon elhangzott javaslatokat,
észrevételeket a Képviselő-testület döntésénél
köteles figyelembe venni.

36.§ (1) Az önkormányzati képviselő:
i)
igényelheti
a
Polgármesteri
Hivataltól a képviselői munkájához
szükséges
tájékoztatást,
ügyviteli
közreműködést, közérdekű ügyekben
kezdeményezheti a Polgármesteri
Hivatal
intézkedését,
melyre
a
Polgármesteri Hivatal 15 napon belül
érdemi intézkedést tesz vagy választ
köteles adni. A nem kielégítő válasz
esetén a képviselő a polgármester vagy
a jegyző intézkedését igényelheti. Az
iratokba az adatvédelmi szabályok
szerint
jogosult
betekinteni.
A
Polgármesteri Hivatal vezetői és
köztisztviselői - munkaidő alatt - az
önkormányzati ügyben vagy az
állampolgárt érintő közérdekű ügyében
eljáró képviselőt soron kívül kötelesek
fogadni;

36.§ (1) Az önkormányzati képviselő:
i) igényelheti a képviselői munkájához szükséges
tájékoztatást, ügyviteli közreműködést, közérdekű
ügyekben kezdeményezheti a szükséges intézkedés
megtételét. Az igénylést indokolással ellátva
kizárólag írásban a polgármesterhez és a
jegyzőhöz kell eljuttatni. A polgármester és a
jegyző intézkedésére a Polgármesteri Hivatal
illetékes szakirodája köteles 15 napon belül a
választ a polgármester és a jegyző részére
eljuttatni;
Az iratokba – a polgármesterhez és a jegyzőhöz
eljuttatott előzetes indokolással ellátott írásbeli
bejelentés alapján - az adatvédelmi és egyéb
szabályok szerint jogosult betekinteni; az
iratbetekintés kizárólag az iratok megtekintésére
jogosítja fel, abból jegyzetet fényképfelvételt,
másolatot nem készíthet.
Ha dokumentumról iratmásolatot kér, a
polgármesterhez és a jegyzőhöz eljuttatott előzetes
indokolással ellátott írásbeli bejelentés alapján a
Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodája köteles
15 napon belül – az adatvédelmi és egyéb
szabályok
figyelembevételével
–
a
kért
dokumentumról a másolatot elkészíteni, és a
polgármester és a jegyző részére eljuttatni;
ia) Önkormányzati ügyben vagy az állampolgárt
érintő közérdekű ügyében eljáró képviselő köteles
a Hivatalban történő személyes megjelenése előtt
indokolással ellátva, az érintett állampolgár
okiratba foglalt meghatalmazását csatolva, írásban
bejelenteni ezen igényét a polgármesternek és
jegyzőnek. A polgármester és a jegyző engedélye
alapján a Polgármesteri Hivatal irodavezetője munkaidő alatt – a képviselőt soron kívül köteles
fogadni;
ib) amennyiben az állampolgárral együtt kíván
megjelenni az ügyfélfogadáson, azt előzetesen
írásban – a konkrét ügy megjelölésével - be kell
jelenteni a polgármesternek és a jegyzőnek, mely
esetben kizárólag az adott iroda vezetője
fogadhatja őket, aki köteles a bejelentés
beérkezésétől számított 3 munkanapon belül a
képviselőt és az ügyfelet értesíteni az ügyfélfogadás
konkrét időpontjáról, mely időpontot a bejelentés
beérkezésétől számított 15 nap időtartamon
belülire kell meghatározni;

41.§ (4) A bizottságot össze kell hívni: 41.§ (4) A bizottságot össze kell hívni:
c) a bizottság tagjai több mint c) a bizottsági tagok egynegyedének indítványára.
felének indítványára.
47.§
(1)
A
polgármester
az
önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal
működésével
kapcsolatos
feladatai:
a) a képviselő-testület döntései szerint
és saját hatáskörében irányítja a
polgármesteri hivatalt, a közös
önkormányzati hivatalt;
b)
a
jegyző
javaslatainak
figyelembevételével meghatározza a
polgármesteri hivatalnak, a közös
önkormányzati hivatalnak feladatait az
önkormányzat
munkájának
a
szervezésében,
a
döntések
előkészítésében és végrehajtásában;
c) dönt a jogszabály által hatáskörébe
utalt
államigazgatási
ügyekben,
hatósági
hatáskörökben,
egyes
hatásköreinek gyakorlását átruházhatja
az alpolgármesterre, a jegyzőre, a
polgármesteri
hivatal,
a
közös
önkormányzati hivatal ügyintézőjére;

47.§ (1) A polgármester az önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos
feladatai:
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját
hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt;
b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével
meghatározza a polgármesteri hivatalnak feladatait
az önkormányzat munkájának a szervezésében, a
döntések előkészítésében és végrehajtásában;
c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt
államigazgatási
ügyekben,
hatósági
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását
átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a
polgármesteri hivatal ügyintézőjére;
50.§ A jegyző:
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a
polgármesteri
hivatal
köztisztviselői
és
munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az
egyéb
munkáltatói
jogokat
az
aljegyzők
tekintetében;

50.§ A jegyző:
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a
polgármesteri
hivatal,
a
közös
önkormányzati hivatal köztisztviselői
és munkavállalói tekintetében, továbbá
gyakorolja az egyéb munkáltatói
jogokat az aljegyző tekintetében;
6. sz. melléklet
A Képviselő-testület állandó
bizottságainak és a
részönkormányzat főbb feladatai

6. sz. melléklet
A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a
részönkormányzat főbb feladatai

Állandó bizottságok feladatai

Állandó bizottságok feladatai

I.
Valamennyi bizottság általános
feladatai

I.
Valamennyi bizottság általános feladatai

a) előkészíti szakterületén a
Képviselő-testület döntéseit, a
munkatervben számára

a) előkészíti szakterületén a Képviselő-testület
döntéseit, a munkatervben számára
meghatározott témákban előterjesztést nyújt
be,

b)

c)

d)
e)

f)

g)

meghatározott témákban
előterjesztést nyújt be,
közreműködik a szakterületét
érintő önkormányzati
rendeletek előkészítésében. A
Képviselő-testület elé rendelettervezetet csak az érintett
bizottság véleményével együtt
lehet előterjeszteni,
ellenőrzi a szakterületén a
Képviselő-testület hivatalának a
Képviselő-testület döntései
előkészítésére, illetve
végrehajtására irányuló
munkáját. Kezdeményezheti a
polgármester intézkedését, ha a
hivatal tevékenységében az
önkormányzati érdek sérelmét
vagy a szükséges intézkedések
elmulasztását észleli,
dönt a hatáskörébe utalt
ügyekben,
javaslatot tesz a szakterületét
érintő
költségvetési
előirányzatokra,
azok
megváltoztatására, véleményezi
a
költségvetés
és
azok
módosításaira,
valamint
a
zárszámadásra
vonatkozó
rendelet-tervezetet,
önállóan
gazdálkodik
a
bizottság szakterületét érintő
feladat
ellátására szolgáló
illetve pályázati célú, a
költségvetési rendeletben a
bizottsághoz
rendelt
pénzeszközökkel,
közreműködik
a
szakterületéhez
tartozó
önkormányzati
költségvetési
szervek
hatékony
működtetésében
és
továbbfejlesztésében, részt vesz
a tervek kidolgozásában és
figyelemmel
kíséri

b) közreműködik a szakterületét érintő
önkormányzati rendeletek előkészítésében.
A Képviselő-testület elé rendelet-tervezetet
csak az érintett bizottság véleményével
együtt lehet előterjeszteni,
c) ellenőrzi a szakterületén a Képviselőtestület hivatalának a Képviselő-testület
döntései előkészítésére, illetve
végrehajtására irányuló munkáját.
Kezdeményezheti a polgármester
intézkedését, ha a hivatal tevékenységében
az önkormányzati érdek sérelmét vagy a
szükséges intézkedések elmulasztását
észleli,
d) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
e) javaslatot tesz a szakterületét érintő
költségvetési
előirányzatokra,
azok
megváltoztatására,
véleményezi
a
költségvetés és azok módosításaira,
valamint a zárszámadásra vonatkozó
rendelet-tervezetet,
f) önállóan
gazdálkodik
a
bizottság
szakterületét érintő feladat ellátására
szolgáló
illetve
pályázati
célú,
a
költségvetési rendeletben a bizottsághoz
rendelt pénzeszközökkel,
g) közreműködik a szakterületéhez tartozó
önkormányzati
költségvetési
szervek
hatékony
működtetésében
és
továbbfejlesztésében, részt vesz a tervek
kidolgozásában és figyelemmel kíséri
végrehajtásukat,
h) figyelemmel kíséri a szakterületén az
önkormányzattal szerződéses kapcsolatban
álló szervezetek tevékenységét,
i) véleményezi szakterületén kitüntető cím
adományozását és visszavonását,
j) véleményezi a szakterületét érintő Európai
Uniós pályázatokat,
k) egyes ellenőrzések, vizsgálatok elvégzésére,
átfogó közérdekű témákat érintő
állásfoglalások kialakítására albizottságot
hozhat létre,
l) önálló kapcsolatot létesíthet és tarthat fenn

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

végrehajtásukat,
figyelemmel kíséri a
szakterületén az
önkormányzattal szerződéses
kapcsolatban álló szervezetek
tevékenységét,
véleményezi szakterületén
kitüntető cím adományozását és
visszavonását,
véleményezi a szakterületét
érintő közbeszerzési ajánlati
felhívás tartalmát,
véleményezi a szakterületét
érintő Európai Uniós
pályázatokat,
egyes ellenőrzések, vizsgálatok
elvégzésére, átfogó közérdekű
témákat érintő állásfoglalások
kialakítására albizottságot
hozhat létre,
önálló kapcsolatot létesíthet és
tarthat fenn más
önkormányzatok bizottságaival
és egyéb szakterületéhez
tartozó intézményekkel és
szervezetekkel,
hozzájárul a bizottság
szakterületét érintő építési
beruházások lebonyolításánál a
műszaki tartalom
csökkentéséhez.
a polgármester felkérésére
előzetesen
véleményezi
a
feladatköréhez
tartozó
költségvetési
szervek
működésével, tevékenységével
kapcsolatos, a polgármester
irányítási hatáskörébe tartozó
döntéseket.”

más önkormányzatok bizottságaival és
egyéb szakterületéhez tartozó
intézményekkel és szervezetekkel,
m) hozzájárul a bizottság szakterületét érintő
építési beruházások lebonyolításánál a
műszaki tartalom csökkentéséhez.
n) a polgármester felkérésére előzetesen
véleményezi a feladatköréhez tartozó
költségvetési
szervek
működésével,
tevékenységével
kapcsolatos,
a
polgármester irányítási hatáskörébe tartozó
döntéseket.”

II.

II.

Egyes állandó bizottságok feladatai

Egyes állandó bizottságok feladatai

1.) Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és
Összeférhetetlenségi Bizottság

1.) Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és

a) állást
foglal Összeférhetetlenségi Bizottság
a) állást foglal összeférhetetlenségi ügyekben,
összeférhetetlenségi, mentelmi
átveszi
a
képviselőnek
az
ügyekben,
összeférhetetlenség feloldása érdekében
b) a bizottság által elfogadott
tett, a jogviszony megszüntetéséről szóló
szabályzat szerint kezeli a
lemondó nyilatkozatát
polgármester,
az
alpolgármesterek,
a
b) a bizottság által elfogadott szabályzat
képviselők, valamint a nem
szerint kezeli a polgármester, az
képviselő bizottsági tagok
alpolgármesterek, a képviselők, valamint a
vagyonnyilatkozatait,
a
nem
képviselő
bizottsági
tagok
vagyonnyilatkozatokkal
vagyonnyilatkozatait,
a
kapcsolatos
eljárás
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás
eredményéről tájékoztatja a
eredményéről tájékoztatja a KépviselőKépviselő-testületet,
testületet,
véleményt
nyilvánít
a
véleményt
nyilvánít
a
polgármester, az alpolgármesterek fizetés
polgármester,
az
nélküli szabadság kérelméről,
alpolgármesterek
fizetés
c) javaslatot tesz a polgármester, a főállású
nélküli szabadság kérelméről,
alpolgármesterek javadalmazására.
c) javaslatot tesz a polgármester,
d) Meghatározza
a
polgármester,
az
a főállású alpolgármesterek
alpolgármesterek, a képviselők, valamint a
javadalmazására.
bizottságok
nem
képviselő
tagjai
d) Meghatározza a polgármester,
vagyonnyilatkozata
nyilvántartásának,
az
alpolgármesterek,
a
ellenőrzésének,
továbbá
az
ezzel
képviselők,
valamint
a
kapcsolatos eljárásnak a részletes szabályait
bizottságok nem képviselő
és lefolytatja a szabályzat szerinti eljárást.
tagjai
vagyonnyilatkozata
nyilvántartásának,
ellenőrzésének, továbbá az
ezzel kapcsolatos eljárásnak a
részletes
szabályait
és
lefolytatja a szabályzat szerinti
eljárást.

2.) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
a) részt vesz a költségvetés
előkészítésében,
írásban
véleményezi a költségvetés
tervezetét,
b) ellenőrzi
a
költségvetési
gazdálkodásról
szóló
beszámolók
elkészítését,
véleményezi a beszámolókat,

2.) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
a) részt vesz a költségvetés előkészítésében,
írásban véleményezi a költségvetés
tervezetét,
b) ellenőrzi a költségvetési gazdálkodásról
szóló beszámolók elkészítését, véleményezi
a beszámolókat,
c) figyelemmel
kíséri
a
költségvetési
bevételek alakulását különös tekintettel a

c) figyelemmel
kíséri
a
költségvetési
bevételek
alakulását különös tekintettel a
saját
bevételekre,
a
vagyonváltozás
(vagyonnövekedés- csökkenés)
alakulására,
d) állást foglal a pályázati
lehetőségekkel kapcsolatosan,
véleményezi és ellenőrzi a
benyújtáshoz,
illetve
végrehajtáshoz
szükséges
anyagi fedezet biztosítását,
e) vizsgálja a hitelek felvételét, az
önkormányzat
gazdasági
társaságban való részvételét,
f) figyelemmel kíséri a helyi
adózás
tapasztalatait,
véleményezi a helyi adókról
szóló rendeletek tervezeteit,
g) véleményezi a könyvvizsgáló
jelentését,
a
konszolidált
mérleget és annak valódiságát,
h) javaslatot tesz a revizorok és a
belső
ellenőr
munkaprogramjára,
véleményezi
éves
beszámolóikat,
i) ellenőrzi az önkormányzati
költségvetési
szervek
gazdálkodásának tisztaságát és
jogszerűségét, különösen az
összeférhetetlenséget
eredményező
vagyongazdálkodási
és
közbeszerzési
helyzetek
elkerülésének garanciáit,
j) önkormányzati
biztos
kirendelését kezdeményezheti,
ha az önállóan működő és
gazdálkodó
és
önállóan
működő költségvetési szerv
tartozásállománya meghaladja
az önkormányzat rendeletében

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

k)

l)

m)
n)

saját bevételekre, a vagyonváltozás
(vagyonnövekedés- csökkenés) alakulására,
állást foglal a pályázati lehetőségekkel
kapcsolatosan, véleményezi és ellenőrzi a
benyújtáshoz,
illetve
végrehajtáshoz
szükséges anyagi fedezet biztosítását,
vizsgálja
a
hitelek
felvételét,
az
önkormányzat gazdasági társaságban való
részvételét,
figyelemmel kíséri a helyi adózás
tapasztalatait, véleményezi a helyi adókról
szóló rendeletek tervezeteit,
véleményezi a könyvvizsgáló jelentését, a
konszolidált mérleget és annak valódiságát,
javaslatot tesz a revizorok és a belső ellenőr
munkaprogramjára,
véleményezi
éves
beszámolóikat,
ellenőrzi az önkormányzati költségvetési
szervek gazdálkodásának tisztaságát és
jogszerűségét,
különösen
az
összeférhetetlenséget
eredményező
vagyongazdálkodási
és
közbeszerzési
helyzetek elkerülésének garanciáit,
önkormányzati
biztos
kirendelését
kezdeményezheti, ha az önállóan működő
és gazdálkodó és önállóan működő
költségvetési
szerv
tartozásállománya
meghaladja az önkormányzat rendeletében
meghatározott mértéket és időtartamot,
javaslatot tehet az európai integráció
kapcsán
az
önkormányzatra
háruló
szervezeti, illetve jogszabályi változások
szükségességéről, figyelemmel kíséri a
végrehajtást,
kezdeményezheti az európai integrációval
kapcsolatos
szakmai
programokon,
továbbképzéseken való részvételt,
véleményezi az építési beruházások
címjegyzékének a tervezetét,
véleményezi a természetes személyek és
gazdálkodó szervezetek által nyújtott
pénzbeli hozzájárulás ellentételezését a
sporttámogatások esetén.

k)

l)

m)

n)

meghatározott mértéket és
időtartamot,
javaslatot tehet az európai
integráció
kapcsán
az
önkormányzatra
háruló
szervezeti, illetve jogszabályi
változások szükségességéről,
figyelemmel
kíséri
a
végrehajtást,
kezdeményezheti az európai
integrációval
kapcsolatos
szakmai
programokon,
továbbképzéseken
való
részvételt,
véleményezi
az
építési
beruházások címjegyzékének a
tervezetét,
véleményezi a természetes
személyek és
gazdálkodó
szervezetek
által
nyújtott
pénzbeli
hozzájárulás
ellentételezését
a
sporttámogatások esetén.

3.) Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság
a) Testületi döntésre előkészíti:
aa)
az
egészségügyi,
szociális,
köznevelési és sport (a továbbiakban:
szakterület) feladatokkal összefüggő
képviselő-testületi rendelet alkotására,
módosítására
vonatkozó
előterjesztéseket,
egyéb
előterjesztéseket,
ab) a Polgármesterrel együttműködve
az
önkormányzati
költségvetési
szervek vezetői pályázatának kiírását
és a döntési javaslatot,
ac) az egészségügyi alap- és járó
betegellátás, valamint a szociális és
gyermekvédelmi
ellátások
korszerűsítésével
kapcsolatos
javaslatokat,
ad) a szociális szolgáltatás tervezési
koncepció
elkészítésére
és
felülvizsgálatára
vonatkozó

3.) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
a) Testületi döntésre előkészíti:
aa) az egészségügyi, szociális, köznevelési és sport
(a
továbbiakban:
szakterület)
feladatokkal
összefüggő képviselő-testületi rendelet alkotására,
módosítására vonatkozó előterjesztéseket, egyéb
előterjesztéseket,
ab) a Polgármesterrel együttműködve az
önkormányzati költségvetési szervek vezetői
pályázatának kiírását és a döntési javaslatot,
ac) az egészségügyi alap- és járó betegellátás,
valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások
korszerűsítésével kapcsolatos javaslatokat,
ad) a szociális szolgáltatás tervezési koncepció
elkészítésére és felülvizsgálatára vonatkozó
előterjesztéseket,
ae) az Önkormányzat éves gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
értékelést.
b) A bizottság javaslatot tesz:
ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a
tárgyévben
megtárgyalandó
testületi

előterjesztéseket,
ae)
az
Önkormányzat
éves
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak
ellátásáról
szóló
értékelést.
b) A bizottság javaslatot tesz:
ba) a testületi ülés munkatervéhez
igazodóan
a
tárgyévben
megtárgyalandó
testületi
előterjesztésekre
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi,
magyar szervezetek, valamint alapok
által
finanszírozott
pályázatok
benyújtására,
bc) a család- és gyermekvédelem helyi
teendőinek meghatározása érdekében,
különös tekintettel - a hátrányos
helyzetűek
és
veszélyeztettek
védelmére,
bd) az alkoholizmus, a drogfogyasztás
és
a
dohányzás
csökkentésére,
visszaszorítására,
be) az állami gondozásból kikerült
fiatalok elhelyezésére,
bf) létfenntartásában veszélyeztetett
kérelmező esetén javaslatot tehet
temetési segély megállapítására,
bg) az esélyegyenlőségi program
elfogadására,
bh) a szakterületén lévő ágazatokban
dolgozók továbbképzésére, - a korszerű
nevelési,
oktatási
módszerek
széleskörű alkalmazására,
bi)
a
diákönkormányzatok
megalakulására és működésére,
bj) szakterületet érintő önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok éves
beszámolójának és üzleti tervének
elfogadása,
bk) a megemlékezések műsoráról,
bl) a „Pro Sanitate Ferencváros” díj, a
„Pro Facultate Ferencváros” díj, a
„Humanitas Ferencváros” díj, és a
„Ferencváros
Sportjáért”
díj
adományozására
vonatkozó
előterjesztésre,
bm) a szociális ellátásra szorulók
tájékoztatására
javaslatot
tesz
közzétenni.
c)
A bizottság véleményezi:

előterjesztésekre
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar
szervezetek, valamint alapok által finanszírozott
pályázatok benyújtására,
bc) a család- és gyermekvédelem helyi teendőinek
meghatározása érdekében, különös tekintettel - a
hátrányos helyzetűek és veszélyeztettek védelmére,
bd) az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a
dohányzás
csökkentésével,
visszaszorításával
foglalkozó
előterjesztések,
koncepciók
megtárgyalására,
be) az állami gondozásból kikerült fiatalok
elhelyezésére,
bf) létfenntartásában veszélyeztetett kérelmező
esetén
javaslatot
tehet
temetési
segély
megállapítására,
bg) az esélyegyenlőségi program elfogadására,
bh) a szakterületén lévő ágazatokban dolgozók
továbbképzésére, - a korszerű nevelési, oktatási
módszerek széleskörű alkalmazására,
bi) a diákönkormányzatok megalakulására és
működésére,
bj) szakterületet érintő önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok éves beszámolójának és üzleti
tervének elfogadása,
bk) a megemlékezések műsoráról,
bl) a „Pro Sanitate Ferencváros” díj, a „Pro
Facultate Ferencváros” díj,
a „Humanitas
Ferencváros” díj, és a „Ferencváros Sportjáért” díj
adományozására vonatkozó előterjesztésre,
bm) a szociális ellátásra szorulók tájékoztatására
c) A bizottság véleményezi:
ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő
előterjesztéseket, valamint él véleményezési jogával
a bizottságok általános feladatainál felsorolt
esetekben,
cb) a természetes személyek és gazdálkodó
szervezetek által nyújtott pénzbeli hozzájárulás
ellentételezését a sporttámogatások esetén,
cc) az adott évben indítandó óvodai csoportok
számát, átlaglétszámát, valamint az átlaglétszámtól
illetve a maximális létszámtól való eltérést,
cd) az önkormányzat éves pénzügyi tervének
szakterületeit érintő részét,
e) A bizottság ellenőrzi:
da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági
döntések végrehajtását,
db) a szakterületeihez tartozó intézmények
tanévkezdését,
dc) a sport célú támogatások, pályázati források,

ca) a testület elé kerülő, szakterületeit
érintő előterjesztéseket, valamint él
véleményezési jogával a bizottságok
általános
feladatainál
felsorolt
esetekben,
cb) állást foglal a helyi kommunikációs
ügyekben,
cc) a természetes személyek és
gazdálkodó szervezetek által nyújtott
pénzbeli hozzájárulás ellentételezését a
sporttámogatások esetén,
cd) az adott évben indítandó óvodai
csoportok számát, átlaglétszámát,
valamint az átlaglétszámtól illetve a
maximális létszámtól való eltérést,
ce) az önkormányzat éves pénzügyi
tervének szakterületeit érintő részét,
d)
A bizottság ellenőrzi:
da) a szakterületeihez tartozó testületi
és bizottsági döntések végrehajtását,
db)
a
szakterületeihez
tartozó
intézmények tanévkezdését,
dc) a sport célú támogatások, pályázati
források, alapok felhasználását,
dd) figyelemmel kíséri a kerületi
sportlétesítményekben
folyó
tevékenységet, részt vesz a sport
feladatokkal kapcsolatos tevékenység
ellátásában,
de) és beszámoltatja a támogatott
sportszervezeteket
a
támogatás
felhasználásáról,
e.)A bizottság beszámol
éves
tevékenységéről
a
testület
munkatervében
meghatározottak
szerint.
f.)A bizottság dönt
fa)
a
szakterületén
működő
intézmények
szakmai
programja,
házirendje [1993. évi III. tv. (Szt.)
92/B. § (1) bekezdés c) pont) és az
Érdekképviseleti fórum szabályzat
(Szt. 99. § (1) bekezdés és 1997. évi
XXXI. tv. (Gyvt.) 35. § (1) bekezdés]
elfogadásáról.
fb) az egészségügyi alapellátási
szolgáltatókkal kötendő feladatellátási
szerződésektől,
fc) az egészségügyi szolgáltatók
részére az erre kijelölt helyiségek

alapok felhasználását,
dd)
figyelemmel
kíséri
a
kerületi
sportlétesítményekben folyó tevékenységet, részt
vesz a sport feladatokkal kapcsolatos tevékenység
ellátásában,
de) és beszámoltatja a támogatott sportszervezeteket
a támogatás felhasználásáról,
e.)A bizottság beszámol éves tevékenységéről a
testület munkatervében meghatározottak szerint.
f.)A bizottság dönt
fa) az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal
kötendő feladat-ellátási szerződések megkötéséről,
módosításáról.
fb) az egészségügyi szolgáltatók részére az erre
kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés
formájában történő határozott idejű használatba
adásáról
fc) a szakterületével összefüggő pályázat kiírásáról,
elbírálásáról”

közszolgáltatási szerződés formájában
történő határozott idejű használatba
adásáról
fd) a szakterületével összefüggő
pályázat kiírásáról, elbírálásáról”
4.) Kulturális, Egyházügyi
Nemzetiségi Bizottság

4.) Kulturális,
és Bizottság

a)
Testületi döntésre előkészíti:
aa) a kulturális, egyházügyi és
nemzetiségi
(a
továbbiakban:
szakterület) feladatokkal összefüggő
képviselő-testületi rendelet alkotására,
módosítására
vonatkozó
előterjesztéseket,
egyéb
előterjesztéseket,
ab) a Polgármesterrel együttműködve
az
önkormányzati
költségvetési
szervek vezetői pályázatának kiírását
és a döntési javaslatot,
b)
A bizottság javaslatot tesz:
ba) a testületi ülés munkatervéhez
igazodóan
a
tárgyévben
megtárgyalandó
testületi
előterjesztésekre, új kulturális- és
művészeti díjak létrehozására,
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi,
magyar szervezetek, valamint alapok
által
finanszírozott
pályázatok
benyújtására,
bc) a kulturális ágazatban dolgozók
továbbképzésére,
bd) a megemlékezések műsoráról,
be) a „Ferencváros József Attila Díja”
adományozására
vonatkozó
előterjesztésre,
c)
A bizottság véleményezi:
ca) a testület elé kerülő, szakterületeit
érintő előterjesztéseket, valamint él
véleményezési jogával a bizottságok
általános
feladatainál
felsorolt
esetekben,
cb) a szobor-, emlékmű- és emléktábla
állítását,
cc) a közművelődési költségvetési
szervek feladatainak végrehajtásáról
készített beszámolót,
cd) az önkormányzat hatáskörébe
tartozó, a volt egyházi ingatlanok

Egyházügyi

és

Nemzetiségi

a)
Testületi döntésre előkészíti:
aa) a kulturális, egyházügyi és nemzetiségi (a
továbbiakban: szakterület) feladatokkal összefüggő
képviselő-testületi rendelet alkotására, módosítására
vonatkozó
előterjesztéseket,
egyéb
előterjesztéseket,
ab) a Polgármesterrel együttműködve az
önkormányzati költségvetési szervek vezetői
pályázatának kiírását és a döntési javaslatot,
b)
A bizottság javaslatot tesz:
ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a
tárgyévben
megtárgyalandó
testületi
előterjesztésekre, új kulturális- és művészeti díjak
létrehozására,
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar
szervezetek, valamint alapok által finanszírozott
pályázatok benyújtására,
bc)
a
kulturális
ágazatban
dolgozók
továbbképzésére,
bd) a megemlékezések műsorára,
be) a
„Ferencváros József Attila Díja”
adományozására vonatkozó előterjesztésre,
c)
A bizottság véleményezi:
ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő
előterjesztéseket, valamint él véleményezési jogával
a bizottságok általános feladatainál felsorolt
esetekben,
cb) a szobor-, emlékmű- és emléktábla állítását,
cc) a közművelődési költségvetési szervek
feladatainak végrehajtásáról készített beszámolót,
cd) az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a volt
egyházi
ingatlanok
tulajdoni
helyzetével
kapcsolatos döntési javaslatokat,
ce) a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásához
való helyi önkormányzati hozzájárulást és a
hozzájárulás felhasználását,
cf) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat által kulturális intézmény közös
fenntartására, közművelődési feladat közös
ellátására vonatkozó megállapodást,
cg) a testület elé kerülő egyházakat érintő
előterjesztéseket,

tulajdoni
helyzetével
kapcsolatos
döntési javaslatokat,
ce) a nemzetiségi önkormányzatok
gazdálkodásához
való
helyi
önkormányzati hozzájárulást és a
hozzájárulás felhasználását,
cf) a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi
önkormányzat
által
kulturális
intézmény
közös
fenntartására, közművelődési feladat
közös
ellátására
vonatkozó
megállapodást,
cg) a testület elé kerülő egyházakat
érintő előterjesztéseket,
ch) az önkormányzat éves pénzügyi
tervének szakterületeit érintő részét,
ci) az önkormányzat kiadásában
megjelenő kulturális vonatkozású
turisztikai kiadványok szöveg- és
látványtervét,
cj) azon közterület elnevezésére
vonatkozó előterjesztéseket, amelyek
valamely oktatói, művészi, egyházi,
kulturális
munkásságról
neves
személyiség emlékének megörökítésére
irányulnak,
ck) az Önkormányzat nemzetközi,
testvér- és partnervárosi kapcsolatait,
nemzetközi együttműködésben való
részvételét.
d) A bizottság ellenőrzi:
da) a szakterületeihez tartozó testületi
és bizottsági döntések végrehajtását,
db)
a
szakterületéhez
tartozó
támogatások,
pályázati
források,
alapok felhasználását,
dc) az önkormányzat hatáskörébe
tartozó
nemzetiségi
jogok
érvényesülését, kapcsolatot tart és
együttműködik
a
nemzetiségi
önkormányzatokkal, az egyházi, civil
és non profit és nemzetiségi
szervezetekkel.
e) A bizottság beszámol
éves
tevékenységéről
a
testület
munkatervében
meghatározottak
szerint.
f)A bizottság dönt:
fa) a civil szervezetek részére szóló,
valamint a szakterületével összefüggő

ch) az önkormányzat éves pénzügyi tervének
szakterületeit érintő részét,
ci) az önkormányzat kiadásában megjelenő
kulturális vonatkozású turisztikai kiadványok
szöveg- és látványtervét,
cj) azon közterület elnevezésére vonatkozó
előterjesztéseket, amelyek valamely oktatói,
művészi, egyházi, kulturális munkásságról neves
személyiség emlékének megörökítésére irányulnak,
ck) az Önkormányzat nemzetközi, testvér- és
partnervárosi
kapcsolatait,
nemzetközi
együttműködésben való részvételét.
d) A bizottság ellenőrzi:
da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági
döntések végrehajtását,
db) a szakterületéhez tartozó támogatások, pályázati
források, alapok felhasználását,
dc) a nemzetiségi jogok érvényesülését, kapcsolatot
tart
és
együttműködik
a
nemzetiségi
önkormányzatokkal, az egyházi, civil és non profit
és nemzetiségi szervezetekkel.
e) A bizottság beszámol éves tevékenységéről a
testület munkatervében meghatározottak szerint.
f)A bizottság dönt:
fa) a szakterületével összefüggő pályázatok
kiírásáról, elbírálásáról.

egyéb pályázat kiírásáról, elbírálásáról.
5.) Gazdasági Bizottság
a) megtárgyalja az Önkormányzat
éves beszerzéseiről készített
éves statisztikai összegzést,
b) közreműködik
a
lakásgazdálkodással - beleértve
a lakáseladást is – kapcsolatos
feladatok meghatározásában,
c) közreműködik
az
ingatlankezelés- és fenntartás
fejlesztésével
kapcsolatos
feladatok meghatározásában,
d) részt vesz a lakáspolitikai és
lakásépítési
program
kidolgozásában, ellenőrzi azok
végrehajtását,
e) javaslatot tesz a piaci alapon
történő lakás bérbeadásra,
évente
legfeljebb
három
esetben
f) javaslatot
tehet
az
önkormányzati vagyonnal és
vagyoni
érdekeltségekkel
kapcsolatos döntésekre,
g) javaslatot
tehet
az
önkormányzati
érdekeltségű
gazdasági
társaságokkal
kapcsolatos ügyekben,
h) részt vesz az önkormányzati
cégek
felügyeletének
ellátásában.
i) közreműködik
a
kerületfejlesztési
koncepció
kidolgozásában,
j) javaslatot tesz elidegenítési
tilalom alatt álló helyiségek
elidegenítésére
különleges
önkormányzati érdek esetén.

5.) Gazdasági Bizottság
a) megtárgyalja az Önkormányzat éves
beszerzéseiről készített éves statisztikai
összegzést,
b) közreműködik a lakásgazdálkodással beleértve a lakáseladást is – kapcsolatos
feladatok meghatározásában,
c) közreműködik az ingatlankezelés- és
fenntartás
fejlesztésével
kapcsolatos
feladatok meghatározásában,
d) részt vesz a lakáspolitikai és lakásépítési
program kidolgozásában, ellenőrzi azok
végrehajtását,
e) javaslatot
tehet
az
önkormányzati
vagyonnal és vagyoni érdekeltségekkel
kapcsolatos döntésekre,
f) javaslatot
tehet
az
önkormányzati
érdekeltségű
gazdasági
társaságokkal
kapcsolatos ügyekben,
g) részt vesz az önkormányzati cégek
felügyeletének ellátásában.
h) közreműködik
a
kerületfejlesztési
koncepció kidolgozásában,
i) javaslatot tesz elidegenítési tilalom alatt álló
helyiségek
elidegenítésére
különleges
önkormányzati érdek esetén.

6.) Városfejlesztési, Városgazdálkodási
6.)
Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság
Városgazdálkodási
és
Környezetvédelmi Bizottság

és

a) véleményezi a kerület és a
főváros városrendezési és
fejlesztési terveit, koncepcióit,
b) véleményezi
azokat
a
hasznosítási
javaslatokat,
melyek a kerület fejlesztésével
összefüggnek,
illetve
érvényesíti ezen döntéseknél a
városrendezés
sajátos
szempontjait,
c) közreműködik
a
kerület
rehabilitációval
kapcsolatos
feladatainak ellátásában, ennek
keretében
véleményezi
a
hosszú-távú koncepciókat és az
éves programokat,
d) közreműködik
a
kerületi
értékvédelmi
feladatok
ellátásában,
e) véleményezi
a
kerületi
védettség kimondására, illetve
megszüntetésére
vonatkozó
javaslatokat,
f) véleményezi a helyi védettség
alatt álló fa pótlását,
g) véleményezi a nagyméretű
közterületi
hirdetések
kihelyezésére
vonatkozó
közterület-foglalási
kérelmeket,
h) véleményezi a FEV-IX. Zrt
által
az
adott
évben
elidegeníthető
ingatlanok
körét,
i) véleményezi a beruházási
engedélyokirat
köteles
beruházások terveit,
j) véleményezi
a
közterület
elnevezésekre
vonatkozó
javaslatokat,
k) javaslatot tehet a lakóházfelújítási
támogatás
mértékének túllépésére,

a) véleményezi a kerület és a főváros
városrendezési és fejlesztési terveit,
koncepcióit,
b) véleményezi
azokat
a
hasznosítási
javaslatokat, melyek a kerület fejlesztésével
összefüggnek, illetve érvényesíti ezen
döntéseknél a városrendezés sajátos
szempontjait,
c) közreműködik a kerület rehabilitációval
kapcsolatos feladatainak ellátásában, ennek
keretében véleményezi a hosszú-távú
koncepciókat és az éves programokat,
d) közreműködik a kerületi értékvédelmi
feladatok ellátásában,
e) véleményezi
a
kerületi
védettség
kimondására,
illetve
megszüntetésére
vonatkozó javaslatokat,
f) véleményezi a helyi védettség alatt álló fa
pótlását,
g) véleményezi a nagyméretű közterületi
hirdetések
kihelyezésére
vonatkozó
közterület-foglalási kérelmeket,
h) véleményezi a FEV-IX. Zrt által az adott
évben elidegeníthető ingatlanok körét,
i) véleményezi a beruházási engedélyokirat
köteles beruházások terveit,
j) véleményezi a közterület elnevezésekre
vonatkozó javaslatokat,
k) javaslatot
tehet
a
lakóház-felújítási
támogatás mértékének túllépésére,
l) állást foglal zártkörű versenyeztetési eljárás
lefolytatásáról, ha a városrendezési
szempontok, a szabályozási terv előírásai
alapján
ajánlattételre
meghatározott
ajánlattevő képes.
m) véleményezi parkoló létesítését
n) figyelemmel kíséri a kerület környezet- és
természetvédelmi
helyzetét,
a
környezetvédelmi előírások érvényesülését,
o) részt vesz a környezetvédelmi koncepció
kidolgozásában,
p) beszámol a Környezetvédelmi Alap és a
Parkoló alap felhasználásáról,
q) javaslatot tesz a fapótlásra,

l) állást
foglal
zártkörű
versenyeztetési
eljárás
lefolytatásáról,
ha
a
városrendezési szempontok, a
szabályozási terv előírásai
alapján
ajánlattételre
meghatározott
ajánlattevő
képes.
m) véleményezi parkoló létesítését
n) figyelemmel kíséri a kerület
környezetés
természetvédelmi helyzetét, a
környezetvédelmi
előírások
érvényesülését,
o) részt vesz a környezetvédelmi
koncepció kidolgozásában,
p) beszámol a Környezetvédelmi
Alap és a Parkoló alap
felhasználásáról,
q) javaslatot tesz a fapótlásra,
r) részt
vesz
a
közterület
rendjének,
használatának
meghatározásában,
s) véleményezi
a
díszburkolatokra, továbbá a
pavilonállításra,
illetve
a
forgalmi
rend
megváltoztatásával járó, építési
engedélyhez kötött kivitelezési
munkák felvonulási területére
vonatkozó
közterülethasználati kérelmeket, állást
foglal
a
benyújtott
fellebbezésekkel kapcsolatban,
t) figyelemmel kíséri a kerület
közbiztonsági helyzetét,
u) véleményezi
a
kerület
közbiztonsági koncepcióját,
v) előzetesen véleményt nyilvánít
rendőrkapitányság, rendőrőrs
létesítéséről, megszüntetéséről,
a vezetők kinevezéséről,
w) javaslatot tesz a Ferencvárosi
Közterület Felügyelet éves

r) részt vesz a közterület rendjének,
használatának meghatározásában,
s) figyelemmel kíséri a kerület közbiztonsági
helyzetét,
t) véleményezi a kerület közbiztonsági
koncepcióját,
u) előzetesen
véleményt
nyilvánít
rendőrkapitányság, rendőrőrs létesítéséről,
megszüntetéséről, a vezetők kinevezéséről,
v) javaslatot tesz a Ferencvárosi Közterület
Felügyelet
éves
munkatervének
elfogadására,
w) véleményezi a Ferencvárosi Közterület
Felügyelet éves tevékenységét tartalmazó
írásos beszámolót,
x) állást
foglal
a
kerületi
védettség
kimondásában, megszüntetésében.
y) a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8)
Kormány rendelet 30.§ (4) bekezdésében
foglaltak alapján dönt a településfejlesztési
koncepció kiválasztott tervezési irányáról és
arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel
a tervezés alapjának,
z) előzetesen véleményezi a közutak forgalmi
rendjével kapcsolatos döntéseket.

munkatervének elfogadására,
x) véleményezi a Ferencvárosi
Közterület Felügyelet éves
tevékenységét
tartalmazó
írásos beszámolót,
y) állást
foglal
a
kerületi
védettség
kimondásában,
megszüntetésében.
z) a
településfejlesztési
koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról
és
a
településrendezési
eszközökről, valamint egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről
szóló
314/2012. (XI.8) Kormány
rendelet 30.§ (4) bekezdésében
foglaltak alapján dönt a
településfejlesztési koncepció
kiválasztott tervezési irányáról
és arról, hogy a megalapozó
vizsgálat megfelel a tervezés
alapjának.
III. A részönkormányzat feladatai
Általános feladatai:
III. A részönkormányzat feladatai
a) Képviselő-testület
előtt
a
városrész
érdekeinek Általános feladatai:
képviselete vezetője útján,
a) Képviselő-testület előtt a városrész
b) a városrész céljainak, terveinek
érdekeinek képviselete vezetője útján,
kialakításában
és
b) a
városrész
céljainak,
terveinek
megvalósításában
való
kialakításában és megvalósításában való
részvétel és kezdeményezés,
részvétel és kezdeményezés,
c) az
állampolgári
jogok
c) az állampolgári jogok gyakorlásának és
gyakorlásának és kötelességek
kötelességek teljesítésének elősegítése, a
teljesítésének elősegítése, a
lakosság helyi tájékoztatásában való
lakosság helyi tájékoztatásában
közreműködés,
való közreműködés,
d) városrészi feladatok megvalósításának
d) városrészi
feladatok
szervezése
megvalósításának szervezése
Véleményezi
Véleményezi
a) a rendelet-tervezeteket városrészt érintő
a) a
rendelet-tervezeteket
ügyekben,
városrészt érintő ügyekben,
b) a városrész részletes rendezési terv

b) a városrész részletes rendezési
javaslatát,
terv javaslatát,
c) a városrészen található önálló költségvetési
c) a városrészen található önálló
szerv vezetői pályázatait,
költségvetési szerv vezetői
d) a városrészt érintő fejlesztési, beruházási
pályázatait,
terveket.
d) a városrészt érintő fejlesztési, Javaslatot tesz
a részönkormányzat területét érintő bármely
beruházási terveket.
ügyben.
Javaslatot tesz
a részönkormányzat területét érintő
bármely ügyben.

8. számú melléklet
A polgármesterre és a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke

8. számú melléklet
A polgármesterre és a bizottságokra átruházott
hatáskörök jegyzéke

I. A polgármester

I. A polgármester

2)

3)

4)

5)

1) dönt
a
társasházak
és
lakásszövetkezetek
veszélyelhárítási
munkáinak
önkormányzati támogatásáról
(30/2000. (XII.24.) rendelet 1.§
(5) bekezdés),
dönt – versenyeztetés lefolytatása
útján – a 4 millió forintot
meghaladó, de az egyszerű
közbeszerzési értékhatárt el nem
érő beruházásokról (37/2004. (XI.
17.) rendelet 8. § (1) bekezdés),
dönt a 4 millió forint alatti
beruházásokról, három árajánlat
bekérésével, árszakértői egyeztetés
után (37/2004. (XI. 17.) rendelet 8.
§ (4) bekezdés),
dönt a kiviteli terv módosításáról –
az intézményvezető kérésére, vagy
műszaki szükségesség esetén – a
költségek 5 %-át meg nem haladó
növelése esetén (37/2004. (XI. 17.)
rendelet 9. § (3) bekezdés),
dönt a bérbeadóra tartozó bérlő
által
elvégzendő
felújításra
vonatkozó
megállapodás

1) dönt a társasházak és lakásszövetkezetek
veszély-elhárítási munkáinak legfeljebb
3.000.000 Ft összegű 5 év alatt egyenlő
részletekben
történő
visszatérítendő
önkormányzati támogatásáról (30/2000.
(XII.24.) rendelet 1.§ (5) bekezdés),
2) dönt – versenyeztetés lefolytatása útján – a 4
millió forintot meghaladó, de az egyszerű
közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beruházásokról (37/2004. (XI. 17.) rendelet 8. §
(1) bekezdés),
3) dönt a 4 millió forint alatti beruházásokról,
három árajánlat bekérésével, árszakértői
egyeztetés után (37/2004. (XI. 17.) rendelet 8. §
(4) bekezdés),
4) dönt a kiviteli terv módosításáról – az
intézményvezető kérésére, vagy műszaki
szükségesség esetén – a költségek 5 %-át meg
nem haladó növelése esetén (37/2004. (XI. 17.)
rendelet 9. § (3) bekezdés),
5)
dönt a lakás/helyiség bérlő általi
bérbeadóra tartozó, de helyette elvégzett munkák
esetén az önkormányzati költségviselésről 1 millió
forint összeghatárig (7/2006. (III. 10.) rendelet 2.§
(5) bekezdés),
6)
dönt a Gazdasági Bizottság javaslata
alapján lakás bérbeadásáról szociális

megkötéséről és a bérbeszámítás
módjáról (7/2006. (III. 10.) rendelet
2. § (5) bekezdés)
6) dönt lakások bérbeadásáról a
Gazdasági Bizottság javaslata
alapján meghatározott esetekben
(7/2006. (III. 10.) rendelet 4.§ (6)
bekezdés)
7) dönt a lakások bérbeadásáról
meghatározott esetekben (7/2006.
(III. 10.) rendelet 4.§ (7) bekezdés),
8) részletfizetést engedélyez bérleti díj
tartozás esetén (7/2006. (III.10.)
rendelet 4.§ (14) bekezdés),
9) dönt
a
tartási
szerződések
jóváhagyásáról (7/2006. (III.10.)
rendelet 5. § (1) bekezdés a)
pontja),
10) dönt az ideiglenes elhelyezés
meghosszabbításáról
(7/2006.
(III.10.) rendelet 9.§ (4) bekezdés),
11) dönt a pénzbeli térítés mértékéről,
ha a bérlő cserelakásra nem tart
igényt (7/2006. (III.10.) rendelet
10.§ (4) bekezdés),
12) hozzájárul az albérleti szerződés
megkötéséhez (7/2006. (III.10.)
rendelet 18.§ (2) bekezdés),
13) dönt pályázat kiírásáról és
elbírálásáról piaci alapon bérbe
adott lakások esetén (7/2006. (III.
10.) 19/A. § (7) bekezdés),
14) dönt határozott idejű bérleti
szerződés megkötéséről (7/2006.
(III.10.) rendelet 20.§ (5) bekezdés
b) pont)
15) felmentést
ad
a
közterületi
rendezvényekre
vonatkozó
korlátozások alól (26/2009. (XII.
04.) rendelet 3.§ (6) bekezdés),
16) dönt az intézményvezető döntését
vitató kérelem ügyében (24/2011.
(IX.26.) rendelet 18. § (3) bekezdés
a) pont)

alapon évente legfeljebb 20 esetben, piaci
alapon évente legfeljebb 10 esetben és
ideiglenes elhelyezésről meghatározott
kérelmezők részére (7/2006. (III. 10.)
rendelet 4.§ (6) bekezdés),
7) dönt a lakások bérbeadásáról meghatározott
esetekben (7/2006. (III. 10.) rendelet 4.§ (7)
bekezdés),
8) részletfizetést engedélyez bérleti díj tartozás
esetén (7/2006. (III.10.) rendelet 4.§ (14)
bekezdés),
9) dönt a tartási szerződések jóváhagyásáról
(7/2006. (III.10.) rendelet 5/A. § (1) bekezdés a)
pontja),
10) dönt új bérleti szerződés megkötéséről azon
bérlőkkel, akiknek lejárt a határozott idejű
bérleti szerződése, és nem áll fenn velük
szemben felmondási ok (7/2006. (III.10.)
rendelet 9.§ (4) bekezdés),
11) dönt a kerületi oktatási intézményekben
oktatási tevékenységet végző személyek
ideiglenes elhelyezéséről (7/2006. (III.10.)
rendelet 9.§ (8) bekezdés),
12) dönt a pénzbeli térítés mértékéről, ha a bérlő
cserelakásra nem tart igényt (7/2006.
(III.10.) rendelet 10.§ (4) bekezdés),
13) hozzájárul az albérleti szerződés megkötéséhez
(7/2006. (III.10.) rendelet 18.§ (2)
bekezdés),
14) dönt pályázat kiírásáról és elbírálásáról piaci
alapon bérbe adott lakások esetén (7/2006.
(III. 10.) 19/A. § (7) bekezdés),
15) dönt helyiség bérbeadásáról meghatározott
esetekben (7/2006. (III. 10.) 20. § 1c)
bekezdés),
16) dönt
költségvetési
szervek
évenkénti
helyiségbérleti díjnövekményéről (7/2006.
(III. 10.) 20. § 2) bekezdés),
17) dönt helyiségbérleti szerződés tartozás miatti
felmondását követően új szerződés kötése,
részletfizetés
engedélyezése,
szerződés
meghosszabbítása kérdésében (7/2006. (III.
10.) 20. § 5) bekezdés b) pont),
18) dönt
helyiségbérleti
díjkedvezményről
meghatározott esetekben (7/2006. (III. 10.)

17) dönt
iskolai,
óvodai
gyermekétkeztetés esetén térítési
díj
kedvezményről,
elengedi,
csökkenti a megtérítés összegét,
vagy részletfizetést állapít meg
jogosulatlanul
igénybe
vett
szociális ellátás esetén (24/2011.
(IX.26.) rendelet 25. § (2)
bekezdés),
18) dönt a ferencvárosi fűtéstámogatás
megállapításáról (8/2015. (II.24.)
rendelet 14.§ (1) bek.),
19) dönt
a
ferencvárosi
lakbértámogatás megállapításáról
(8/2015. (II.24.) rendelet 16.§ (1)
bek.),
20) dönt a ferencvárosi rendkívüli
támogatásról
(8/2015.
(II.24.)
rendelet 25.§ (1) bek.),
21) ferencvárosi közgyógytámogatást
állapíthat meg (8/2015. (II.24.)
rendelet 24.§ (1) és (8) bek.),
22) dönt
a
ferencvárosi
gyógyszertámogatás
nyújtásáról
(8/2015. (II.24.) rendelet 24/A.§
(1)-(2) bek.),
23) ferencvárosi karácsonyi támogatást
nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet
30.§),
24) ferencvárosi élelmiszertámogatást
nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet
31.§),
25) ferencvárosi
születési
és
életkezdési
támogatást
nyújt
(8/2015. (II.24.) rendelet 33.§ (1)
bek.),
26) ferencvárosi
gyermekétkeztetési
támogatást állapít meg (8/2015.
(II.24.) rendelet 34.§ (1) bek.),
27) jogosítvány
megszerzéséhez
támogatást nyújt (8/2015. (II.24.)
rendelet 35.§ (1) bek),
28) dönt
az
ösztöndíjpályázatok
elbírálásáról (29/2011. (X. 11.)

24. § (7) bekezdés),
19) dönt a társasházban lévő szociálisan bérbe
adott lakások elidegenítéséről (7/2006. (III.
10.) 26/A. § (1) bekezdés),
20) dönt bérlő által végzett elismert értéknövelő
beruházás vételárba történő beszámításáról
a bérlő részére történő elidegenítéskor
(7/2006. (III. 10.) 27.§ 1) bekezdés),
21) dönt lakás vételárhátralék biztosítására
bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és
terhelési tilalom vevő tulajdonát képező
másik felajánlott ingatlanra történő
átterheléséről (7/2006. (III. 10.) 28.§ (6)
bekezdés),
22) dönt határozatlan idejű nem lakás céljára
szolgáló
helyiségek
bérleti
díjkedvezményéről meghatározott esetekben
(7/2006. (III. 10.) 35.§ (10) bekezdés),
23) felmentést ad a közterületi rendezvényekre
vonatkozó korlátozások alól (26/2009. (XII.
04.) rendelet 3.§ (6) bekezdés),
24) dönt a Ferencvárosban működő szociális és
gyermekjóléti intézmények gondozottai
kísérői és a Polgármesteri Hivatal dolgozói
részére, valamint a Ferencvárosban működő
művészeti- és sportegyesületek tagjai részére
szervezett
kedvezményes
összegű
táborozásról (24/2011. (IX.26.) rendelet
17/A.§ (4) bekezdés),
25) dönt 20% kedvezmény nyújtásáról a
kincsesbányai és balatonlellei táborban a
hétvégeken és a turnuson kívüli időszakban
az egyéb vendég részére a szállás díjából
(24/2011. (IX.26.) rendelet 17/A.§ (5) és (7)
bekezdés),
26)
dönt az intézményvezető döntését vitató
kérelem ügyében (24/2011. (IX.26.) rendelet
18. § (3) bekezdés a) pont),
27)

dönt szociális szolgáltatások és a
gyermekjóléti
alapellátások
díjkedvezményéről,
elengedéséről,
(24/2011. (IX.26.) rendelet 25. § (2)-(3)
bekezdés),

rendelet 3. § (1) bekezdés)
29) kiadja a lakossági várakozási, a 28) dönt a jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen
igénybe vett pénzbeli és természetbeni
gazdálkodói
várakozási,
az
ellátások megtérítésének elrendeléséről
egészségügyi várakozási, valamint
(8/2015. (II.24.) rendelet 6.§),
a
Ferencvárosi
Közterület- 29) dönt jövedelempótló rendszeres támogatás
felügyelet
részére
biztosított
megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet
behajtási-várakozási
7.§ (1) bekezdés,
hozzájárulásokat (39/2011. (XII.
30) dönt közüzemi díj és közös költség támogatás
12.) rendelet 10. § (1) bekezdés)
megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet
30) megköti
az
e
rendeletben
13.§ (1) és (11) bekezdés,
meghatározott
hozzájárulások
31) dönt
a
ferencvárosi
fűtéstámogatás
kiadásával kapcsolatos teendők
megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet
ellátására vonatkozó szerződést a
14.§ (1) bek.),
Parkolás-üzemeltetővel (39/2011.
32) dönt a ferencvárosi lakbértámogatás
(XII. 12.) rendelet 10. § (2)
megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet
bekezdés)
16.§ (1) bek.),
31) dönt a helyben központosított
33) dönt
adósságcsökkentési támogatás
közbeszerzési rendszer keretén
megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet,
belül lefolytatott közbeszerzési
17.§ (2) és 22.§ (2) bekezdés),
eljáráseredményéről
(42/2011.
34) ferencvárosi közgyógytámogatást állapíthat
meg (8/2015. (II.24.) rendelet 24.§ (1) és (8)
(XII. 12.) rendelet 9. §)
bekezdés),
32) dönt
a
közterület-használati
35)
dönt a ferencvárosi gyógyszer-támogatás
ügyekben
és
megköti
a
nyújtásáról (8/2015. (II.24.) rendelet 24/A.§
megállapodást (16/2012. (V.22.)
(1)-(2) bek.),
rendelet 4.§ (1) bekezdés),
36) dönt rendkívüli támogatás megállapításáról
33) mérsékelheti a közterület használati
(8/2015. (II.24.) rendelet 25.§ (1) bekezdés),
37) ferencvárosi karácsonyi támogatást nyújt
díjat 50 %-ot nem meghaladó
(8/2015. (II.24.) rendelet 30.§),
mértékben a közterület-használat
38)
ferencvárosi élelmiszertámogatást nyújt
megszüntetése nélkül (16/2012. (V.
(8/2015. (II.24.) rendelet 31.§),
22.) önkormányzati rendelet 16. §
39) dönt
iskolakezdési
támogatás
(5) bekezdés aa) pontja)
megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet
34) dönt legfeljebb 3 hónapra a
32.§ (1) bekezdés),
közterület-használati díj fizetésének
40) ferencvárosi születési és életkezdési
támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet
szüneteltetéséről ha a három
33.§ (1) bekezdés),
hónapra
fizetendő
közterület41) dönt védőoltás támogatás megállapításáról
használati díj összege nem haladja
(8/2015. (II.24.) rendelet 33/A.§ (1)
meg az 500.000 Ft-ot (16/2012. (V.
bekezdés),
22.) önkormányzati rendelet 16. §
(5) bekezdés ba) pontja)
42) ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatást
35) elengedheti
a
felhalmozott
állapít meg (8/2015. (II.24.) rendelet 34.§
közterület-használati díj követelést
(1) bekezdés),
500.000.- Ft. alatti összeg esetében
43) jogosítvány megszerzéséhez támogatást
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati
nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 35.§ (1)
rendelet 16. § (6) bekezdés a)

pontja)
36) „vendéglátás – előkert, terasz”
címen
a
megelőző
évben
kitelepüléssel érintett társasház
előtti
területről
beszedett
közterület-használati díj 30 %-át a
polgármester a társasház felújítási
alapjának kiegészítésére fordítja
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati
rendelet 18. §)
37) dönt egyéb - a vagyontárgy
tulajdonjogát, használatát nem
érintő - tulajdonosi nyilatkozat
kiadásáról (21/2012. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet 8. § (3)
bekezdés)
38) dönt
vagyontárgy
tulajdonba
vételéről,
amennyiben
a
vagyontárgy forgalmi értéke a 15
millió forintot nem haladja meg
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati
rendelet 10. § (8) bekezdés a) pont)
39) dönt az önkormányzatot megillető
követelés
elengedéséről,
mérsékléséről, jogviták esetén
peres és peren kívüli egyezség
megkötéséről
1
millió
Ft
értékhatárig illetve a követelés
összegét nem érintő egyezségkötés
esetén
(21/2012.
(VI.
12.)
önkormányzati rendelet 11. § (1)
bekezdés a) pont)
40) hozzájárul behajthatatlan követelés
számviteli
szabályok
szerinti
leírásához (21/2012. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet 11. § (2)
bekezdés)
41) jogosult jelzálog illetve ranghely
feletti rendelkezésre amennyiben az
önkormányzati követelés döntés
időpontjában még fennálló összege
nem haladja meg az 5 millió
forintot (21/2012. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet 11. § (4)

bekezdés),
44) dönt
köztemetés
elrendeléséről,
és
méltányosság esetén a köztemetési költség
részbeni vagy teljes elengedéséről (8/2015.
(II.24.) rendelet 36.§ (1)-(2) bekezdés),
45) dönt
lakhatást
segítő
támogatás
megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet
37.§ (1) bekezdés),
46) ferencvárosi mozgáskorlátozottak lakásának
akadálymentesítési
támogatására
a
kérelmezővel támogatási szerződést köt az
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
döntését követően (8/2015. (II.24.) rendelet
40.§ (5) bek.),
47) dönt taneszköz-csomag és tankönyvtámogatás
megállapításáról
(8/2015.
(II.24.) rendelet, 44.§ (1)-(3) bekezdés),
48) dönt az ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
(29/2011. (X. 11.) rendelet 3. § (1)
bekezdés),
49) kiadja a lakossági várakozási, a gazdálkodói
várakozási, az egészségügyi várakozási,
valamint a Ferencvárosi Közterületfelügyelet részére biztosított behajtásivárakozási hozzájárulásokat (39/2011. (XII.
12.) rendelet 10. § (1) bekezdés)
50) megköti az e rendeletben meghatározott
hozzájárulások
kiadásával
kapcsolatos
teendők ellátására vonatkozó szerződést a
Parkolás-üzemeltetővel (39/2011. (XII. 12.)
rendelet 10. § (2) bekezdés)
51) dönt
méltányossági
parkolási
engedélykérelmek
ügyében
(39/2011.(XII.12.) rendelet 10.§ (9)
bekezdés),
52) dönt a helyben központosított közbeszerzési
rendszer
keretén
belül
lefolytatott
közbeszerzési
eljáráseredményéről
(42/2011. (XII. 12.) rendelet 9. §)
53) dönt a nem díszburkolattal ellátott
közterületek használatára vonatkozó –
kivéve a pavilonállítás, illetve a nem
önkormányzati megrendelésű, a forgalmi

bekezdés a) pont)
42) dönt az önkormányzat tulajdonában
lévő közterületeken végzendő
nyomvonal jellegű távközlési célú,
közmű célú (gáz, víz, csatorna,
elektromos)
valamint
egyéb
vezetékek és műtárgyaik létesítési,
használatbavételi,
fennmaradási,
bontási engedélyhez szükséges
tulajdonosi
hozzájárulás
(nyilatkozat) kiadásáról valamint a
megállapodás
megkötéséről
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati
rendelet 13. § (1) bekezdés)
43) dönt a távközlési, közmű és egyéb
nyomvonalas vezetékek létesítésért
járó kártalanítás feltételeiről és
módjáról
és
mértékéről
a
Képviselő-testület
által
meghatározott normatív keretek
között
(21/2012.
(VI.
12.)
önkormányzati rendelet 13. § (5)
bekezdés)
44) dönt korlátozottan forgalomképes
önkormányzati
vagyon,
elidegenítéséről, megterheléséről,
vagy gazdasági társaságba való
beviteléről
5
millió
forint
értékhatárig (21/2012. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet 14. § (1)
bekezdés a) pont)
45) dönt 5 MFt értékhatár alatt
forgalomképes
vagyon
elidegenítéséről, megterheléséről,
gazdasági
társaságba
való
bevitelről (21/2012. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet 15. § (1)
bekezdés a) pont),
46) dönt
forgalomképes
vagyon
legfeljebb 1 éves időtartamra
vonatkozó
hasznosításáról
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati
rendelet 15. § (4) bekezdés a) pont)
47) dönt 5 millió forint értékhatárt meg

rend megváltoztatásával járó, építési
engedélyhez kötött kivitelezési munkák
felvonulási területére - kérelmek ügyében
és jogosult a közterület-használatra
vonatkozó
szerződések
megkötésére
(3/2016.(I.29.) rendelet 4.§ (1) bekezdés),
54) dönt a kaució mértékéről a közterület
alkalmi
igénybevételével
járó,
nem
önkormányzat vagy önkormányzat által
fenntartott
intézmények
vagy
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági
társaságok által szervezett rendezvények
esetében, az önkormányzati rendeletben
meghatározott
feltételek
esetén
(3/2016.(I.29.) rendelet 4.§ (12) bekezdés),
55) dönt a közterület használat megadására
hatáskörébe
tartozó
ügyekben
a
hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan
benyújtott
kérelmek
elutasításáról
(3/2016.(I.29.) rendelet 5.§ (4) bekezdés),
56) dönt valamennyi közterület-használati
hozzájárulás felmondásáról (3/2016.(I.29.)
rendelet 10.§ (7) bekezdés),
57) dönt az önkormányzati érdekből a
használatba adott közterület vagy annak
egy
részére
vonatkozó
használat
szüneteléséről (3/2016.(I.29.) rendelet
11.§),
58) dönt az eredeti állapot helyreállítására
vonatkozó kötelezettség teljesítésére a
közterület-használat jellegétől függő, de
legfeljebb
15
napos
kérelmezett
halasztásról (3/2016.(I.29.) rendelet 12.§
(2) bekezdés)
59) mérsékelheti a közterület használati díjat 50
%-ot nem meghaladó mértékben a
közterület-használat megszüntetése nélkül
(3/2016.(I.29.) rendelet 15.§ (5) bekezdés
aa) pont),
60) dönt legfeljebb 3 hónapra a közterülethasználati díj fizetésének szüneteltetéséről
ha a három hónapra fizetendő közterülethasználati díj összege nem haladja meg az
500.000 Ft-ot (3/2016.(I.29.) rendelet 15.§

nem haladó, az Önkormányzat
tulajdonában álló vagyon esetében
a
vagyonkezelői
szerződés
megkötéséről, a vagyonkezelői jog
ellenértékének mértékéről vagy az
ingyenes
átengedés
részletes
szabályairól (21/2012. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet 17. § (5)
bekezdés a) pont)
48) dönt az illetékes bizottságok
javaslatai figyelembevételével a
címeken belül a kiemelt kiadási
előirányzatok
közötti
átcsoportosításról (4/2015. (II.24.)
rendelet 21.§ (2) bek.),
49) önkormányzati biztos kijelölését
kezdeményezi, a Képviselő-testület
döntése alapján megbízza az
önkormányzati biztost, és ennek
tényét a helyben szokásos módon
közzéteszi (4/2015. (II.24.) rendelet
33.§ (3) bek.)
50) rendelkezik az általános tartalékkal
többletköltségek
fedezetére
negyedévenként legfeljebb 5 Millió
Ft összeghatárig (4/2015. (II.24.)
rendelet 22.§)
51) a Felügyelő Bizottság javaslatára
független, külső szakértőt bíz meg
(4/2015. (II.24.) rendelet 33.§ (4)
bek.),
52) átmeneti intézkedést hozhat az
állampolgárok
életés
vagyonbiztonságát
veszélyeztető
elemi
csapás,
illetőleg
következményeinek
elhárítása
érdekében (veszély helyzetben)
(4/2015. (II.24.) rendelet 24.§ (1)
bek.),
53) dönt legfeljebb 4 millió forint
összegű, öt év alatt egyenlő
részletekben
visszatérítendő,
kamatmentes támogatás nyújtásáról
a társasház összes lakásának és

(5) bekezdés ba) pont),
61) elengedheti a felhalmozott közterülethasználati díj követelést 500.000.- Ft. alatti
összeg esetében (3/2016.(I.29.) rendelet
15.§ (6) bekezdés a) pont),
62) vendéglátás – előkert, terasz” címen a
megelőző évben kitelepüléssel érintett
társasház
előtti
területről
beszedett
közterület-használati díj 30 %-át a
polgármester a társasház felújítási alapjának
kiegészítésére
fordítja
(3/2016.(I.29.)
rendelet 16.§ bekezdés),
63) dönt az önkormányzat tulajdonában álló
közterület filmalkotás forgatása céljából
történő
igénybevétele
esetén
a
Kormányhivatal megkeresésére a hatósági
szerződés
jóváhagyásáról,
vagy
elutasításáról (3/2016.(I.29.) rendelet 18.§
(1) bekezdés),
64) dönt egyéb - a vagyontárgy tulajdonjogát,
használatát nem érintő - tulajdonosi
nyilatkozat kiadásáról (21/2012. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés)
65) dönt vagyontárgy tulajdonba vételéről,
amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke a
15 millió forintot nem haladja meg
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet
10. § (8) bekezdés a) pont)
66) dönt az önkormányzatot megillető követelés
elengedéséről,
mérsékléséről,
jogviták
esetén peres és peren kívüli egyezség
megkötéséről 1 millió Ft értékhatárig illetve
a
követelés
összegét
nem
érintő
egyezségkötés esetén (21/2012. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés
a) pont)
67) hozzájárul
behajthatatlan
követelés
számviteli szabályok szerinti leírásához
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet
11. § (2) bekezdés)
68) jogosult jelzálog illetve ranghely feletti
rendelkezésre
amennyiben
az
önkormányzati
követelés
döntés
időpontjában még fennálló összege nem
haladja meg az 5 millió forintot (21/2012.
(VI. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (4)

helyiségének
rendeltetésszerű
használatát
lehetetlenné
tevő
állapot megszüntetésére – ha a
tulajdonosi közösséget, illetve a
szolgáltatót
az
állapot
bekövetkezésében mulasztás nem
terheli – a tulajdonközösség
rendelkezésére
álló
források
kiegészítésére (4/2015. (II.24.)
rendelet 24.§ (2) bek.),
54) 500 millió Ft összegű likviditási
célú hitel-keretszerződést ír alá az
önkormányzat fizetőképességének
folyamatos biztosítása érdekében a
költségvetésben általános működés
és ágazati feladatai támogatásra,
esetenkénti
szükségletnek
megfelelő felhasználásra (4/2015.
(II.24.) rendelet 24.§ (3) bek.),
55) dönt a korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon
hasznosításáról
legfeljebb 1 éves időtartam esetén
(21/2012. (VI.12.) rendelet 14.§ (6)
bekezdés a) pont)
56) jóváhagyja a 21/2012. (VI.12.)
rendelet 5. § (2) bekezdés e)-g)
pontjaiban meghatározott vagyon
továbbhasznosítását legfeljebb 5
éves időtartam esetén (21/2012.
(VI.12.) rendelet
14. § (7)
bekezdés a) pontja)
57) dönt a legfeljebb 500 ezer Ft értékű
önkormányzati
ingó
vagyon
hasznosításáról
annak
időtartamától függetlenül (21/2012.
(VI.12.) rendelet 15. § (5)
bekezdés),
58) ferencvárosi mozgáskorlátozottak
lakásának
akadálymentesítési
támogatására
a
kérelmezővel
támogatási szerződést köt az
Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság
döntését
követően
(8/2015. (II.24.) rendelet 40.§ (5)

bekezdés a) pont)
69) dönt az önkormányzat tulajdonában lévő
közterületeken végzendő nyomvonal jellegű
távközlési célú, közmű célú (gáz, víz,
csatorna, elektromos) valamint egyéb
vezetékek
és
műtárgyaik
létesítési,
használatbavételi, fennmaradási, bontási
engedélyhez
szükséges
tulajdonosi
hozzájárulás
(nyilatkozat)
kiadásáról
valamint a
megállapodás megkötéséről
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet
13. § (1) bekezdés),
70) dönt a távközlési, közmű és egyéb
nyomvonalas vezetékek létesítésért járó
kártalanítás feltételeiről és módjáról és
mértékéről a Képviselő-testület által
meghatározott normatív keretek között
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet
13. § (5) bekezdés)
71) dönt
korlátozottan
forgalomképes
önkormányzati vagyon, elidegenítéséről,
megterheléséről, vagy gazdasági társaságba
való beviteléről 5 millió forint értékhatárig
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet
14. § (1) bekezdés a) pont)
72) dönt
a
korlátozottan
forgalomképes
törzsvagyon hasznosításáról legfeljebb 1
éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.)
rendelet 14.§ (6) bekezdés a) pont)
73) jóváhagyja a 21/2012. (VI.12.) rendelet 5. §
(2) bekezdés e)-g) pontjaiban meghatározott
vagyon tovább-hasznosítását legfeljebb 5
éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.)
rendelet 14. § (7) bekezdés a) pontja)
74) dönt 5 MFt értékhatár alatt forgalomképes
vagyon elidegení-téséről, megterheléséről,
gazdasági társaságba való bevitelről
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet
15. § (1) bekezdés a) pont),
75) dönt forgalomképes vagyon legfeljebb 1
éves időtartamra vonatkozó hasznosításáról
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet
15. § (4) bekezdés a) pont)
76) dönt a legfeljebb 500 ezer Ft értékű
önkormányzati ingó vagyon hasznosításáról
annak időtartamától függetlenül (21/2012.

bek.),
59) A legfeljebb 3. életévüket betöltő
Budapest, IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező gyermekek részére,
kérelemre, a kullancs terjesztette
agyvelőgyulladás,
járványos
agyhártyagyulladás,
rotavírus
okozta hasmenés és bárányhimlő
megbetegedési veszély elhárítása
céljából beadott védőoltásokat
biztosítja a rendeletben foglalt
feltételek esetén (8/2015. (II.24.)
rendelet 33/A.§),
60) ferencvárosi oktatási támogatást
nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet
44.§),
61) dönt társasházban lévő bérbe adott
lakások
elidegenítéséről
(7/2006.(III.10.) rend. 26/A.§),
62) dönt a határozatlan idejű nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérlői
által fizetett havi bérleti díj bérlői
kérelemre történő csökkentéséről
(7/2006.(III.10.) rend. 35.§ (10)
bek.),
63) a Ferencvárosban működő szociális
és gyermekjóléti intézmények által
azok gondozottai és kísérői és a
Polgármesteri Hivatal dolgozói
részére, valamint a Ferencvárosban
működő
művészetiés
sportegyesületek által azok tagjai
részére szervezett táboroztatás
esetén, kérelmükre, egyéni elbírálás
alapján
méltányosságból
engedélyezheti, hogy az általuk
megfizetendő
térítési
díjak
megegyezzenek a IX. kerületi
tanulók által fizetendő térítési
díjakkal (24/2011. (IX.26.) rend.
17/A.§ (4) bek.),
64) méltányosságból
20
%
kedvezményt
nyújthat
a
kincsesbányai
táborban
a

(VI.12.) rendelet 15. § (5) bekezdés),
77) dönt 5 millió forint értékhatárt meg nem
haladó, az Önkormányzat tulajdonában álló
vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés
megkötéséről,
a
vagyonkezelői
jog
ellenértékének mértékéről vagy az ingyenes
átengedés részletes szabályairól (21/2012.
(VI. 12.) önkormányzati rendelet 17. § (5)
bekezdés a) pont)
78) dönt az illetékes bizottságok javaslatai
figyelembevételével a címeken belül a
kiemelt kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról (6/2016. (II.23.) rendelet
21.§ (2) bekezdés),
79) önkormányzati
biztos
kijelölését
kezdeményezi, a Képviselő-testület döntése
alapján megbízza az önkormányzati biztost,
és ennek tényét a helyben szokásos módon
közzéteszi (6/2016. (II.23.) rendelet 33.§ (3)
bek.)
80) rendelkezik az általános tartalékkal
többletköltségek fedezetére negyedévenként
legfeljebb 5 Millió Ft összeghatárig (6/2016.
(II.23.) rendelet 22.§),
81) a Felügyelő Bizottság javaslatára független,
külső szakértőt bíz meg (6/2016. (II.23.)
rendelet 33.§ (4) bekezdés),
82) átmeneti
intézkedést
hozhat
az
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát
veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek elhárítása érdekében
(veszély helyzetben) (6/2016. (II.23.)
rendelet 24.§ (1) bekezdés),
83) dönt legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év
alatt egyenlő részletekben visszatérítendő,
kamatmentes támogatás nyújtásáról a
társasház összes lakásának és helyiségének
rendeltetésszerű használatát lehetetlenné
tevő állapot megszüntetésére – ha a
tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót
az állapot bekövetkezésében mulasztás nem
terheli – a tulajdonközösség rendelkezésére
álló források (6/2016.(II.23.) rendelet 24.§
(2) bekezdés),
84) dönt az önkormányzat fizető-képességének
folyamatos
biztosítása érdekében
a
költségvetésben általános működés és
ágazati
feladatai
támogatásáról,

hétvégeken és a turnuson kívüli
időszakban az egyéb vendég
részére kérelem alapján a szállás
díjának megfizetésére (24/2011.
(IX.26.) rend. 17/A.§ (5) bek.),
65) méltányosságból
20
%
kedvezményt
nyújthat
a
balatonlellei táborban a szállás
díjának megfizetésére (24/2011.
(IX.26.) rend. 17/A.§ (7) bek.),
66) dönt a ferencvárosi iskolakezdési
támogatásról
(8/2015.
(II.24.)
rendelet 32. §)
67) dönt a ferencvárosi lakhatást segítő
támogatás
megállapításáról
(8/2015. (II.24.) rendelet 37. §)
68) az önkormányzati költségvetési
szervek tekintetében – törvényben
vagy
kormányrendeletben
meghatározottak
kivételével
gyakorolja
az
irányítási
hatásköröket.
69) engedélyezi a jelképek nem
kereskedelmi vagy nem reklámcélú
használatát
(6/2015.
(II.24.)
rendelet 6.§ (1) bekezdés)
70) ferencvárosi
jövedelempótló
rendszeres támogatást állapít meg a
rendeletben foglalt feltételek esetén
(8/2015. (II.24.) rendelet 7.§)
71) ferencvárosi közüzemi díj és közös
költség támogatást állapít meg a
rendeletben foglalt feltételek esetén
(8/2015. (II.24.) rendelet 13.§)
72) adósságcsökkentési
támogatást
nyújt
a
rendeletben
foglalt
feltételek esetén (8/2015. (II.24.)
rendelet 17.§ (2) bekezdés)
73) kérelemre
gondoskodik
a
Ferencváros közigazgatási területén
elhunyt személy közköltségen
történő
eltemettetéséről
a
rendeletben foglalt feltételek esetén
(8/2015. (II.24.) rendelet 36.§)

esetenkénti
szükséglet-nek
megfelelő
felhasználásáról
a
folyószámla
hitelszerződésben foglalt 3,5 milliárd Ft
hitel keretből 700 millió Ft erejéig a
Képviselő-testület utólagos tájékoztatása
mellett (6/2016.(II.23.) rendelet 24.§ (3)
bekezdés),
85) dönt címer, embléma és jelmondat
használatának
engedélyezéséről
meghatározott esetekben (6/2015. (II.24.)
rendelet 4.§ (4) bekezdés),
86) dönt zászló használatának engedélyezéséről
meghatározott esetekben (6/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdés),
87) engedélyezi a jelképek nem kereskedelmi
vagy nem reklámcélú használatát (6/2015.
(II.24.) rendelet 6.§ (1) bekezdés)
88) dönt Polgármesteri Elismerő Oklevél
adományozásáról a Ferencvárosért kifejtett
kimagaslóan
eredményes
tevékenység
elismeréseként
magánszemély
vagy
közösség részére (25/2012. (VII.16.)
rendelet 11.§ (1) bekezdés),
89) dönt az alpolgármesterek esetében a
juttatások elbírálásáról (24/2012. (VI.12.)
rendelet 1.§ (3) bekezdés),
90) dönt településképi bejelentésről, tiltásról, és
kötelezésről a Tervtanács véleményének
kikérése mellett, valamint dönt bírság
kiszabásáról (8/2013. (IV.09.) 5.§ (3)-(4)(5) bekezdés, valamint 6.§ (1)-(2)-(3)
bekezdés),
91) dönt településképi vélemény kialakításáról
a Tervtanács bevonásával (6/2013. (II.19.)
rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdés),

92) dönt a tervtanácsi tagok kinevezéséről,
visszavonásukról (15/2014. (V.20.) rendelet
3.§ (6) bekezdés),
93) dönt a Tervtanács ügyrendjéről (15/2014.
(V.20.) rendelet 5.§ (2) bekezdés),

74) dönt a helyiség bérbeadásáról az
önkormányzati
rendeletben
meghatározott feltételek esetén
(7/2006.(III.10.) rendelet 20.§ (1c)
bekezdés)
75) dönt a lakások és helyiségek
elidegenítéséről az önkormányzati
rendeletben
meghatározott
feltételek esetén (7/2006.(III.10.)
rendelet 26.§ (1c) bekezdés)
76) dönt a kaució mértékéről a
közterület alkalmi igénybevételével
járó, nem önkormányzat vagy
önkormányzat által fenntartott
intézmények vagy önkormányzati
tulajdonban
álló
gazdasági
társaságok
által
szervezett
rendezvények
esetében,
az
önkormányzati
rendeletben
meghatározott feltételek esetén
(16/2012.(V.22.)
önkormányzati
rendelet 6.§ (8a) bekezdés)

94) dönt a - jegyzővel közösen - az ideiglenes
külföldi kiküldetés rendjéről, és a szakmai
kiküldetésben részt vevő személyekről
(28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (1) bekezdés
j) pont),
95) dönt jegyző, aljegyzők kiküldetéséről
(28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (1) bekezdés
k) pont),
96) az önkormányzati költségvetési szervek
tekintetében
–
törvényben
vagy
kormányrendeletben
meghatározottak
kivételével - gyakorolja az irányítási
hatásköröket (28/2011.(X.11.) rendelet 47.§
(1) bekezdés q) pont),
97) dönt a nemzetiségi önkormányzatokkal
kötendő
együttműködési
megállapodásokról (28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3)
bekezdés a) pont),
98) dönt Ferencváros díszpolgárai temetési
költségeihez
történő
hozzájárulásról
(28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés
b) pont),
99) dönt a költségvetési fedezetet nem igénylő
együttműködési
megállapo-dások
megkötéséről,
szándéknyilat-kozatok
kiadásáról (28/2011.(X.11.) rendelet 47.§
(3) bekezdés c) pont),
100)
dönt az önerőt nem igénylő
pályázatok benyújtásáról (28/2011.(X.11.)
rendelet 47.§ (3) bekezdés d) pont),
101)
dönt a legfeljebb 5 millió forint
önerőt igénylő pályázat benyújtásáról,
amennyiben az önerő biztosítására a
költségvetési fedezet rendelkezésre áll
(28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés
e) pont),
102)
dönt a mindenkori költségvetési
rendeletben meghatározott értékhatárig a
forrásfelhasználásról,
döntéséről
tájékoztatja
a
Képviselő-testületet
(28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés
f) pont),
103)
dönt
pályázathoz
kapcsolódó,
költségvetési
fedezetet
nem
igénylő
esetekben a támogatási szerződések
módosításáról (28/2011.(X.11.) rendelet
47.§ (3) bekezdés g) pont),
104)
dönt az egyedi kérelmen alapuló, az

államháztartáson
belülre,
vagy
a
polgármesteri
feladatok
ellátására
elkülönített
keret
terhére
történő
támogatási szerződések megkötéséről az
alapítvány és közalapítvány részére történő
forrás átadás kivételével (28/2011.(X.11.)
rendelet 47.§ (3) bekezdés j) pont),
105)
dönt
a
közfoglalkoztatásra
vonatkozó pályázatokon, programokon
elnyert
támogatások
önrészének
biztosításáról,
valamint
az
ezekhez
kapcsolódó egyéb költségek megtérítéséről
a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatot
végző önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság
részére
a
költségvetésben
rendelkezésre
álló
fedezet
terhére
(28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés
k) pont),
106)
dönt Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros
Önkormányzata
részére
történő pénzeszköz átadás-átvételéről szóló
megállapodás
megkötéséről
(28/2011.(X.11.) rendelet 47.§ (3) bekezdés
l) pont).
II. A bizottságok

II. A bizottságok

A. Minden bizottság:

A. Minden bizottság:

1) az alapítvány és közalapítvány
részére történő forrás átadás kivételével
dönt
a
mindenkor
hatályos
költségvetési rendelet szerint a
bizottság döntési hatáskörébe tartozó
kiadási előirányzatok, pénzügyi keretek
felhasználásáról, átcsoportosításáról,
pályázatok kiírásáról és elbírálásáról,
és az általa kiírt pályázat, illetve egyedi
kérelem alapján megítélt támogatási
szerződések megkötéséről.
2) dönt a szakterületén működő
költségvetési szervek SZMSZ-ének
elfogadásáról.
3) dönt az 5 millió forint feletti önerőt
igénylő, a szakterületéhez tartozó
pályázat benyújtásáról, amennyiben az
önerő biztosítására a költségvetési
fedezet rendelkezésre áll.

1) az alapítvány és közalapítvány részére történő
forrás átadás kivételével dönt a mindenkor hatályos
költségvetési rendelet szerint a bizottság döntési
hatáskörébe tartozó kiadási előirányzatok, pénzügyi
keretek
felhasználásáról,
átcsoportosításáról,
pályázatok kiírásáról és elbírálásáról, és az általa
kiírt pályázat, illetve egyedi kérelem alapján
megítélt támogatási szerződések megkötéséről.
2) dönt az 5 millió forint feletti önerőt igénylő, a
szakterületéhez tartozó pályázat benyújtásáról,
amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési
fedezet rendelkezésre áll.

B. Gazdasági Bizottság:
1) dönt
értékelemző
felkéréséről
minden
nettó 90 millió forint
feletti
beruházás
esetében (37/2004. (XI.
17.) rendelet 3. § (3)
bekezdés),
2) dönt építésügyi szakértő
felkéréséről a nettó 90
millió forint feletti
beruházások
esetén
(37/2004. (XI. 17.)
rendelet 9. § (5)
bekezdés).”
3) dönt a lakások és
helyiségek
közötti
átminősítésről 30 m2-ig
(7/2006. (III.10.) 2.§ (3)
bekezdés,
4) dönt
az
előzetes
költségvetés
alapján
1.000.000 forint felett a
lakás/helyiség
bérbeadója és bérlője
közti azon megállapodás
megkötéséről, hogy a
bérlő által elvégzendő
munkák
számlákkal
igazolt költségét részben
vagy
egészben
az
önkormányzat
viseli,
továbbá a bérbeszámítás
mértékéről,
módjáról
(7/2006.(III.10.)
rendelet
2.§
(5)
bekezdés)
5) dönt
meghatározott
esetekben
lakás
bérbeadásáról
(7/2006.(III.10.)
rendelet 4.§ (3), (4),
bekezdés),

B. Gazdasági Bizottság:
1) dönt
értékelemző
felkéréséről
minden nettó 90 millió forint feletti
beruházás esetében (37/2004. (XI.
17.) rendelet 3. § (3) bekezdés),
2) dönt építésügyi szakértő felkéréséről
a nettó 90 millió forint feletti
beruházások esetén (37/2004. (XI.
17.) rendelet 9. § (5) bekezdés).”
3) dönt a lakások és helyiségek közötti
átminősítésről 30 m2-ig (7/2006.
(III.10.) 2.§ (3) bekezdés,
4) dönt az előzetes költségvetés alapján
1.000.000
forint
felett
a
lakás/helyiség bérbeadója és bérlője
közti
azon
megállapodás
megkötéséről, hogy a bérlő által
elvégzendő munkák számlákkal
igazolt költségét részben vagy
egészben az önkormányzat viseli,
továbbá a bérbeszámítás mértékéről,
módjáról (7/2006.(III.10.) rendelet
2.§ (5) bekezdés)
5) dönt meghatározott esetekben lakás
bérbeadásáról
(7/2006.(III.10.)
rendelet 4.§ (3), (4), bekezdés),
6) évente 5 darab egyszobás lakást jelöl
ki az (5) bekezdés alapján történő
bérbeadásra
(7/2006.(III.10.)
rendelet 4.§ (5/a.) bekezdése),
7) dönt
a
lakásra
vonatkozó
házfelügyelői
szolgálati
jelleg
létesítéséről vagy törléséről (7/2006.
(III. 10.) rendelet 4.§ (8) bekezdés),
8) dönt a határozatlan idejű bérleti
szerződés megkötéséről, ha az
ideiglenes elhelyezés időtartama
elérte a 2 évet, illetve a 7/2006.
(III.10.) rendelet 9.§ (6) és (7)
bekezdés esetében az 5 évet, és az
elhelyezett személlyel szemben nem
áll fenn felmondási ok (7/2006.
(III.10.) rendelet 9.§ (5) bekezdés),

6) évente két alkalommal
meghatározza az állami
gondozottak
részére
bérbeadható
lakások
címeit (7/2006.(III.10.)
rendelet
4.§
(5)
bekezdése),
7) dönt
a
lakásra
vonatkozó házfelügyelői
szolgálati
jelleg
létesítéséről
vagy
törléséről (7/2006. (III.
10.) rendelet 4.§ (8)
bekezdés),
8) dönt pályázaton kívül a
bérlő részére a bérleti
szerződés
közös
megegyezéssel
való
megszüntetésével
egyidejűleg
másik
önkormányzati
lakás
bérbeadásáról
(7/2006.(III.10.)
rendelet
7/A.§
(1)
bekezdése),
9) dönt a határozatlan idejű
bérleti
szerződés
megkötéséről, ha a 36
hónapos határozott idejű
bérleti
szerződés
időtartama lejárt, és nem
érkezett a bérlő ellen
panasz, valamint nem
áll fenn felmondási ok
(7/2006.
(III.10.)
rendelet
7/A.§
(4)
bekezdés),
10) dönt a határozatlan idejű
bérleti
szerződés
megkötéséről, ha az
ideiglenes
elhelyezés
időtartama elérte a 2
évet, illetve a 7/2006.
(III.10.) rendelet 9.§ (6)

9) dönt
az
önkormányzat
és
intézményeiben,
gazdasági
társaságainál, továbbá a kerületi
rendőrkapitányságon az ellátási
kötelezettség teljesítése érdekében
dolgozók
elhelyezéséről,
a
munkaviszony fennállásáig (7/2006.
(III. 10.) rendelet 9.§ (6) és (7)
bekezdés),
10) dönt a lakás házfelügyelői szolgálati
jellegének törlésével egyidejűleg,
piaci alapú lakbér megállapítása
mellett a lakás piaci alapú
bérbeadásáról a volt házfelügyelő
részére (7/2006. (III. 10.) rendelet
9.§ (10) bekezdés),
11) dönt
a
lakásbérlet
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetése esetén másik lakás
bérbeadásáról (7/2006. (III. 10.)
rendelet 11.§ (1/a) bekezdés),
12) dönt - másik lakás bérbeadása esetén
– a két lakás bérleti érték
különbözetének legfeljebb az 50 %ának
bérlő
részére
történő
kifizetéséről (7/2006. (III. 10.)
rendelet 11.§ (1/b) bekezdés),
13) dönt
a
lakásbérlet
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetése esetén a pénzbeli
térítés mértékéről (7/2006. (III. 10.)
rendelet 11.§ (2/A) bekezdés),
14) dönt
a
bérbeadásról,
ha
a
megüresedett
lakrészre
több
visszamaradt társbérlő tart igényt
(7/2006. (III. 10.) rendelet 13.§ (6)
bekezdés),
15) dönt
üres
szükséglakás
elidegenítéséről, lakásállományból
való törléséről ha a csatolást egy
bérlő sem kéri, vagy a bérbeadásáról,
ha a csatolást több bérlő kéri
(7/2006. (III. 10.) rendelet 19.§ (5)
bekezdés),

és (7) bekezdés esetében
az 5 évet, és az
elhelyezett személlyel
szemben nem áll fenn
felmondási ok (7/2006.
(III.10.) rendelet 9.§ (5)
bekezdés),
11) dönt az önkormányzat
és
intézményeiben,
gazdasági társaságainál,
továbbá
a
kerületi
rendőrkapitányságon az
ellátási
kötelezettség
teljesítése
érdekében
dolgozók
elhelyezéséről,
a
munkaviszony
fennállásáig
(7/2006.
(III. 10.) rendelet 9.§ (6)
és (7) bekezdés),
12) dönt a lakásbérlet közös
megegyezéssel történő
megszüntetése esetén a
pénzbeli
térítés
mértékéről (7/2006. (III.
10.) rendelet 11.§ (2/A)
bekezdés),
13) dönt a bérbeadásról, ha
a megüresedett lakrészre
több
visszamaradt
társbérlő tart igényt
(7/2006.
(III.
10.)
rendelet 13.§ (6), 26.§
(5) bekezdés),
14) dönt üres szükséglakás
elidegenítéséről,
lakásállományból való
törléséről ha a csatolást
egy bérlő sem kéri, vagy
a bérbeadásáról, ha a
csatolást több bérlő kéri
(7/2006.
(III.
10.)
rendelet
19.§
(5)
bekezdés),

16) bérlői kérelemre hozzájárulhat az
egyszobás
komfort
nélküli,
félkomfortos komfortfokozatú és
legfeljebb 35 m2-es lakások,
valamint az egyszobás, komfortos
komfortfokozatú és legfeljebb 35 m2es lakások - melyek önálló lakásként
aránytalanul magas felújítási költség
mellett hasznosíthatók – műszaki
csatolásáról (7/2006. (III. 10.)
rendelet 19.§ (6) bekezdés),
14) piaci alapon bérbe adott lakás esetén
hozzájárul a pályázat kiírásához
(7/2006. (III. 10.) rendelet 19/A. §
(7) bekezdés),
15) dönt piaci alapon határozott időre
bérbeadott lakás határozatlan időre
történő bérbeadásáról (7/2006. (III.
10.) rendelet 19/A. § (9) bekezdés),
16) dönt az értéknövelő beruházás
elvégzésére irányuló bérbeadó és
bérlő közötti megállapodásokról
(7/2006. (III. 10.) rendelet 20.§ (6)
bekezdés),
17) dönt helyiség pályázat nélküli
bérbeadásáról
amennyiben
a
Képviselő-testület a tevékenységet
közérdekűnek nyilvánította, vagy
kiemelten közhasznú tevékenységet
folytató szervezeteknek (7/2006. (III.
10.) 21.§ (1) bekezdés b) pont)
18) dönt helyiség pályázat nélküli
bérbeadásáról, ha a helyiség üres,
jogszerű használattal nem terhelt, és
annak bérbeadását ugyanabban az
épületben lévő helyiség bérlője,
tulajdonosa kéri (7/2006. (III. 10.)
rendelet 21.§ (1) bekezdés c) pont),
19) dönt meghatározott esetekben a
megszerzési díj elengedéséről vagy
mérsékléséről (7/2006. (III. 10.)
rendelet 21.§ (2) bekezdés),dönt a
helyiségben folytatott tevékenység
megváltoztatásához
történő

15) bérlői
kérelemre
hozzájárulhat
az
egyszobás
komfort
nélküli,
félkomfortos
komfortfokozatú
és
legfeljebb 30 m2-es
lakások–
műszaki
csatolásáról
(7/2006.
(III. 10.) rendelet 19.§
(6) bekezdés),
16) piaci alapon bérbe adott
lakás esetén hozzájárul
a pályázat kiírásához
(7/2006.
(III.
10.)
rendelet 19/A. § (7)
bekezdés; amennyiben
több pályázó azonos
ajánlatot tesz, a nyertes
személyéről a pályázó
jövedelmi helyzetét, a
lakásba együttköltözők
számát figyelembe véve
dönt. (7/2006. (III. 10.)
rendelet 19/A. § (9)
bekezdés)
17) dönt az értéknövelő
beruházás elvégzésére
irányuló bérbeadó és
bérlő
közötti
megállapodásokról
(7/2006.
(III.
10.)
rendelet
20.§
(6)
bekezdés),
18) dönt helyiség pályázat
nélküli
bérbeadásáról
amennyiben
a
Képviselő-testület
a
tevékenységet
közérdekűnek
nyilvánította,
vagy
kiemelten
közhasznú
tevékenységet folytató
szervezeteknek (7/2006.
(III. 10.) 21.§ (1)

hozzájárulásról (7/2006. (III. 10.)
rendelet 22/A.§ (2) bekezdés)
20) indokolt esetben legfeljebb a
bérbeadó által ajánlott mértékig
mérsékelheti vagy legfeljebb 3
hónapra szüneteltetheti a bérleti díj
fizetését (7/2006. (III. 10.) rendelet
24.§ (3) bekezdés),
19) hozzájárul az üres lakások amennyiben nincs csatolási kérelem a hirdetési helyszíneken közzétett
pályázat útján való elidegenítéséhez
(7/2006. (III. 10.) 26. § (2)
bekezdés),
20) dönt
társbérleti
lakrész
elidegenítéséről több ajánlattevő
esetében (7/2006. (III. 10.) 26. § (5)
bekezdés),
21) dönt társasházban lévő, piaci alapon
bérbeadott lakások elidegenítéséről
(7/2006. (III. 10.) 26/A. § (1)
bekezdés),
22) dönt a 15 éves részletfizetési
kedvezménnyel eladott lakások
esetében
a
futamidő
meghosszabbításáról (7/2006. (III.
10.) 28.§ (3) bekezdés),
23) engedélyezi a 25 és 35 éves
részletfizetési
kedvezménnyel
értékesített lakások vevői részére az
eredeti törlesztő részletek fizetési
átütemezését (7/2006. (III. 10.) 28.§
(4) bekezdés),
24) dönt kedvezmény biztosításáról a
törlesztőrészlet nem fizetése miatt
perben állók részére (7/2006. (III.
10.) 28.§ (5) bekezdés),
25) öröklakás értékesítése esetén dönt a
Ferencvárosi
Önkormányzatot
megillető
elővásárlási
jog
vonatkozásában (7/2006. (III.10.)
31.§ (2) bekezdés),
26) megadja a tulajdonosi hozzájárulást
– az önkormányzati tulajdon

bekezdés b) pont)
19) dönt helyiség pályázat
nélküli bérbeadásáról,
ha a helyiség üres,
jogszerű
használattal
nem terhelt, és annak
bérbeadását ugyanabban
az
épületben
lévő
helyiség
bérlője,
tulajdonosa
kéri
(7/2006.
(III.
10.)
rendelet
21.§
(1)
bekezdés c) pont),
20) indokolt
esetben
legfeljebb a bérbeadó
által ajánlott mértékig
mérsékelheti
vagy
legfeljebb 3 hónapra
szüneteltetheti a bérleti
díj fizetését (7/2006.
(III. 10.) rendelet 24.§
(3) bekezdés),
21) hozzájárul
az
üres
lakások - amennyiben
nincs csatolási kérelem a hirdetési helyszíneken
közzétett pályázat útján
való
elidegenítéséhez
(7/2006. (III. 10.) 26. §
(2) bekezdés),
22) dönt
a
15
éves
részletfizetési
kedvezménnyel eladott
lakások esetében a
futamidő
meghosszabbításáról
(7/2006. (III. 10.) 28.§
(3) bekezdés),
23) engedélyezi a 25 és 35
éves
részletfizetési
kedvezménnyel
értékesített
lakások
vevői részére az eredeti
törlesztő
részletek

hányadában – a társasházban lévő
közös
tulajdonú
lakások
elidegenítéséhez vagy jelzáloggal
való terheléséhez (7/2006. (III. 10.)
rendelet 31.§ (3) bekezdés),
27) dönt az üres helyiségek pályázat
útján
történő
bérbeadásáról,
eladásáról (7/2006. (III. 10.) rendelet
33.§ (1) bekezdés),
28) dönt - a 10 m2 alapterületnél
nagyobb, utcai bejárattal rendelkező
helyiségek
kivételével
a
társasházban lévő minden egyéb
helyiségnek,
valamint
a
két
eredménytelen pályázaton szereplő
üres helyiségeknek a társasházban
lévő
lakások
és
helyiségek
tulajdonosainak/bérlőinek
történő
elidegenítéséről (7/2006. (III. 10.)
rendelet 33.§ (7) bekezdés),
27) dönt a területbérleti szerződés
alapján hasznosított helyiség bérlő
részére történő értékesítése esetén a
vételárról
és
az
adható
kedvezményekről (7/2006. (III. 10.)
rendelet 34. § (3) bekezdés)
28) minősített
többségű
döntéssel
jogosult jogszabály, vagy szerződés
alapján az önkormányzatot megillető
követelés
elengedésére,
mérséklésére, jogviták esetén peres
és
peren
kívüli
egyezség
megkötésére
1
millió
Ft-t
meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft
értékhatárig
(21/2012.
(VI.12.)
rendelet 11.§ (1) bekezdés b) pont)
29) jogosult jelzálog illetve ranghely
feletti rendelkezésre – amennyiben
az
nem
veszélyezteti
az
önkormányzati követelés teljesülését
- az önkormányzati követelés döntés
időpontjában
még
fennálló
összegének figyelembe vételével 5
millió Ft értékhatár felett (21/2012.

fizetési
átütemezését
(7/2006. (III. 10.) 28.§
(4) bekezdés),
24) öröklakás értékesítése
esetén
dönt
a
Ferencvárosi
Önkormányzatot
megillető elővásárlási
jog
vonatkozásában
(7/2006. (III.10.) 31.§
(2) bekezdés),
25) megadja a tulajdonosi
hozzájárulást
–
az
önkormányzati tulajdon
hányadában
–
a
társasházban lévő közös
tulajdonú
lakások
elidegenítéséhez vagy
jelzáloggal
való
terheléséhez
(7/2006.
(III. 10.) rendelet 31.§
(3) bekezdés),
26) dönt az üres helyiségek
pályázat útján történő
bérbeadásáról,
eladásáról (7/2006. (III.
10.) rendelet 33.§ (1)
bekezdés),
27) dönt - a 10 m2
alapterületnél nagyobb,
utcai
bejárattal
rendelkező helyiségek
kivételével
a
társasházban
lévő
minden
egyéb
helyiségnek, valamint a
két
eredménytelen
pályázaton szereplő üres
helyiségeknek
a
társasházban
lévő
lakások és helyiségek
tulajdonosainak/bérlőine
k
történő
elidegenítéséről

(VI.12.) rendelet 11.§ (4) bekezdés
b) pont)
30) minősített többséggel dönt a
korlátozottan
forgalomképes
önkormányzati
vagyon,
elidegenítéséről,
megterheléséről,
vagy gazdasági társaságba való
beviteléről 5 millió Ft-t meghaladó,
legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig
(21/2012. (VI.12.) rendelet 14.§ (1)
bekezdés b) pont),
31) dönt korlátozottan forgalomképes
vagyon hasznosításáról 1 éves
időtartamot meghaladó, legfeljebb 5
éves időtartam esetén (21/2012.
(VI.12.) rendelet 14.§ (6) bekezdés
b) pont),
32) dönt forgalomképes üzleti vagyon
elidegenítéséről,
cseréjéről,
megterheléséről,
gazdasági
társaságba való beviteléről 5 millió
Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió
Ft értékhatárig (21/2012. (VI.12.)
rendelet 15.§ (1) bekezdés b) pont),
31) dönt forgalomképes üzlet vagyon
hasznosításáról 1 éves időtartamot
meghaladó, legfeljebb 5 éves
időtartam esetén (21/2012. (VI.12.)
rendelet 15.§ (4) bekezdés b) pont)
32) dönt az Önkormányzat tulajdonában
álló
vagyon
esetében
a
vagyonkezelői
szerződés
megkötéséről, a vagyonkezelői jog
ellenértékéről vagy az ingyenes
átengedés részletes szabályairól 5
millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90
millió Ft értékhatárig (21/2012.
(VI.12.) rendelet 17.§ (5) bekezdés
b) pont)

(7/2006.
(III.
10.)
rendelet
33.§
(7)
bekezdés),
28) dönt a területbérleti
szerződés
alapján
hasznosított
helyiség
bérlő részére történő
értékesítése esetén a
vételárról és az adható
kedvezményekről
(7/2006.
(III.
10.)
rendelet 34. § (3)
bekezdés)
29) javaslatot
tehet
a
polgármester számára
címeken belül a kiemelt
kiadási
előirányzatok
közötti átcsoportosításra
(4/2015. (II.24.) rend.
21.§ (2) bek.),
30) minősített
többségű
döntéssel
jogosult
jogszabály,
vagy
szerződés alapján az
önkormányzatot
megillető
követelés
elengedésére,
mérséklésére, jogviták
esetén peres és peren
kívüli
egyezség
megkötésére 1 millió Ftt meghaladó, legfeljebb
5 millió Ft értékhatárig
(21/2012.
(VI.12.)
rendelet
11.§
(1)
bekezdés b) pont)
31) jogosult jelzálog illetve
ranghely
feletti
rendelkezésre
–
amennyiben az nem
veszélyezteti
az
önkormányzati
követelés teljesülését az
önkormányzati

követelés
döntés
időpontjában
még
fennálló
összegének
figyelembe vételével 5
millió Ft értékhatár
felett (21/2012. (VI.12.)
rendelet
11.§
(4)
bekezdés b) pont)
32) minősített
többséggel
dönt a korlátozottan
forgalomképes
önkormányzati vagyon,
elidegenítéséről,
megterheléséről, vagy
gazdasági
társaságba
való beviteléről 5 millió
Ft-t
meghaladó,
legfeljebb 90 millió Ft
értékhatárig (21/2012.
(VI.12.) rendelet 14.§
(1) bekezdés b) pont)
33) dönt az Önkormányzat
tulajdonában
álló
vagyon
esetében
a
vagyonkezelői
szerződés megkötéséről,
a vagyonkezelői jog
ellenértékéről vagy az
ingyenes
átengedés
részletes szabályairól 5
millió Ft-t meghaladó,
legfeljebb 90 millió Ft
értékhatárig (21/2012.
(VI.12.) rendelet 17.§
(5) bekezdés b) pont)
34) javaslatot
tehet
a
Képviselő-testület
részére
a
forgalmi
értéktől való eltérésre
üres lakások, lakrészek
esetén (7/2006. (III.10.)
rend. 26.§ (6) bek.)
35) dönt
a
helyiség
bérbeadásáról
az

önkormányzati
rendeletben
meghatározott feltételek
esetén (7/2006.(III.10.)
rendelet
20.§
(1b)
bekezdés)
36) dönt a lakások és
helyiségek
elidegenítéséről
az
önkormányzati
rendeletben
meghatározott feltételek
esetén (7/2006.(III.10.)
rendelet 26.§ (1/b)
bekezdés)
C. Városfejlesztési, Városgazdálkodási
C.
Városfejlesztési,
Városgazdálkodási
és
és Környezetvédelmi Bizottság
Környezetvédelmi Bizottság
1) meghatározza a Környezetvédelmi
Alapból adható támogatás pályázati 1) meghatározza a Környezetvédelmi Alapból
adható támogatás pályázati feltételeit és eljárási
feltételeit és eljárási szabályait
szabályait (7/1999. (IV.30.) rendelet 5. § (6)
(7/1999. (IV.30.) rendelet 5. § (6)
bekezdés),
bekezdés),
2) dönt a támogatás százalékos 2) dönt a támogatás százalékos mértékének
megállapításáról (30/ 2000. (XII. 24.) 4. § (4)
mértékének megállapításáról (30/
bekezdés)
2000. (XII. 24.) 4. § (4) bekezdés)
3) dönt a támogatás mértékének 3) dönt a támogatás mértékének túllépéséről
(30/2000. (XII. 24.) 4. § (4) bekezdés)
túllépéséről (30/2000. (XII. 24.) 4.
4) dönt
a
társasház-felújítási
pályázatok
§ (4) bekezdés)
elbírálásáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 5.§ (1)
4) dönt
a
társasház-felújítási
bekezdés),
pályázatok elbírálásáról (30/2000.
(XII.24.)
rendelet
5.§
(1) 5) hozzájárul a lakóház felújítási támogatás
pályázattól eltérő felhasználásához (30/2000.
bekezdés),
(XII.24.) rendelet 6.§ (5) bekezdés),
5) hozzájárul a lakóház felújítási
6)
dönthet az általa kiemelt beruházásnak
támogatás
pályázattól
eltérő
minősített felújítási munka két ütemben történő
felhasználásához
(30/2000.
megvalósíthatóságáról
(30/2000.
(XII.24.)
(XII.24.)
rendelet
6.§
(5)
rendelet 4. § (8) bekezdés)
bekezdés),
7) dönt a lakótelepi energiatakarékos felújítási
6) dönthet
az
általa
kiemelt
pályázat elbírálásáról (7/2002. (IV.26.) rendelet
beruházásnak minősített felújítási
8.§ (3) bekezdés),
munka két ütemben történő
megvalósíthatóságáról
(30/2000. 8) dönt a Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves
Kálmán krt.-Soroksári út páros oldala által
(XII.24.) rendelet 4. § (8)

7)

8)

9)

10)

11)

bekezdés)
dönt a lakótelepi energiatakarékos
felújítási pályázat elbírálásáról
(7/2002. (IV.26.) rendelet 8.§ (3)
bekezdés),
dönt a Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői
út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári
út páros oldala által határolt
területen kialakított vendéglátó
teraszok esetén a kiszolgálás
maximális időtartamáról a 9. § (3)
bekezdés
b)
pontjában
meghatározott alternatívák alapján
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati
rendelet 3. § (1) bekezdés)
dönt a díszburkolattal ellátott
közterületek
használatára
vonatkozó – kivéve a három napot
meg nem haladó, nem rendezvény
megtartására,
valamint
nem
vendéglátó terasz kialakítására
irányuló
kérelem,
illetve
a
filmforgatási célú – kérelmek,
továbbá a pavilonállításra, illetve a
forgalmi rend megváltoztatásával
járó, építési engedélyhez kötött
kivitelezési munkák felvonulási
területére vonatkozó kérelmek
ügyében (16/2012. (V. 22.)
önkormányzati rendelet 4. § (2)
bekezdés)
dönthet a Tompa utcai és a Ráday
utcai vendéglátóteraszok tárgyévi
közterület-használati
engedélyei
kiadására,
a
még
kiadott
közterülethasználati-engedéllyel
nem
érintett
területekre
vonatkozóan,
jóváhagyja
a
pályázati kiírást, illetve ezzel
egyidejűleg
az
elbírálás
szempontjait (16/2012. (V. 22.)
önkormányzati rendelet 5. § (7)
bekezdés)
jóváhagyja a fenyőfa árusításra

9)

10)

11)

12)

13)

14)

határolt területen kialakított vendéglátó teraszok
esetén a kiszolgálás maximális időtartamáról a
9. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
alternatívák
alapján
(3/2016.
(I.29.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)
dönt a díszburkolattal ellátott közterületek
használatára vonatkozó – kivéve a három napot
meg nem haladó, nem rendezvény megtartására,
valamint nem vendéglátó terasz kialakítására
irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú –
kérelmek, továbbá a pavilonállításra, illetve a
nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi
rend
megváltoztatásával
járó,
építési
engedélyhez kötött kivitelezési munkák
felvonulási területére vonatkozó kérelmek
ügyében (3/2016. (I.29.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) bekezdés)
dönt a Tompa utcai és a Ráday utcai
vendéglátóteraszok következő évi közterülethasználati engedélyei kiadására vonatkozó
pályázati kiírás, illetve ezzel egyidejűleg az
elbírálás
szempontjainak
jóváhagyásáról
(3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 6. § (1)
bekezdés)
jóváhagyja a fenyőfa árusításra kijelölt helyeket,
a pályázati kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az
elbírálás
szempontjait
(3/2016.
(I.29.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés)
kérelemre mérsékelheti az 1. a) III. Általános
elbírálású közterületek övezeti kategóriában
lévő pavilonok közterület-használati díjtételét az alkoholárusítás kivételével - a lakossági
igényeket
kielégítő
kiskereskedelmi
tevékenységek esetében legfeljebb annak 80 %ára
(3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 9. § (3)
bekezdés c) pontja)
csökkentheti, illetve elengedheti a Közterülethasználati díjat a legfeljebb 3 napos kulturális,
karitatív, sport rendezvények, illetve a kerületi
társadalmi
szervezetek
“non
profit”,
rendezvényei
esetében
(3/2016.
(I.29.)
önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés)
50 % feletti mértékben mérsékelheti a közterület

12)

13)

14)

15)

16)

kijelölt helyeket, a pályázati kiírást,
illetve ezzel egyidejűleg az
elbírálás szempontjait (16/2012.
(V. 22.) önkormányzati rendelet 5.
§ (8) bekezdés)
kérelemre mérsékelheti az 1. a) III.
Általános elbírálású közterületek
övezeti
kategóriában
lévő
pavilonok
közterület-használati
díjtételét - az alkoholárusítás
kivételével - a lakossági igényeket
kielégítő
kiskereskedelmi
tevékenységek esetében (16/2012.
(V. 22.) önkormányzati rendelet 9.
§ (3) bekezdés c) pontja)
csökkentheti, illetve elengedheti a
Közterület-használati
díjat
a
legfeljebb 3 napos kulturális,
karitatív,
sport
rendezvények,
illetve a kerületi társadalmi
szervezetek
“non
profit”,
rendezvényei esetében (16/2012.
(V. 22.) önkormányzati rendelet 16.
§ (1) bekezdés)
50
%
feletti
mértékben
mérsékelheti a közterület használati
díjat
a
közterület-használat
megszüntetése nélkül (16/2012. (V.
22.) önkormányzati rendelet 16. §
(5) bekezdés ab) pontja)
dönt legfeljebb 3 hónapra a
közterület-használati díj fizetésének
szüneteltetéséről ha a három
hónapra
fizetendő
közterülethasználati díj összege meghaladja
az 500.000 Ft-ot (16/2012. (V. 22.)
önkormányzati rendelet 16. § (5)
bekezdés bb) pontja)
elengedheti
a
felhalmozott
közterület-használati díj követelést
500.000.- Ft. feletti összeg esetében
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati
rendelet 16. § (6) bekezdés b)
pontja)

használati
díjat
a
közterület-használat
megszüntetése
nélkül
(3/2016.
(I.29.)
önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés ab)
pontja)
15) dönt legfeljebb 3 hónapra a közterülethasználati díj fizetésének szüneteltetéséről ha a
három hónapra fizetendő közterület-használati
díj összege meghaladja az 500.000 Ft-ot
(3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. §
(5) bekezdés bb) pontja)
16) elengedheti a felhalmozott közterület-használati
díj tartozást 500.000.- Ft. feletti összeg esetében
(3/2016. (I.29.)önkormányzati rendelet 15. §
(6) bekezdés b) pontja)
17) dönt a felhalmozott közterület-használati
díjtartozás maximum hat havi részletben
történő
megfizetésének
engedélyezéséről
(3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. §
(8) bekezdés)
18) dönt közbiztonsági érdekből a közterületről
bejárattal rendelkező társasházakkal történő
megállapodást
megkötéséről
a
gépjárműforgalommal nem érintett közterület
éjszakára történő ideiglenes lezárása céljára
(3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 17. §
(1) bekezdés)
19) rangsorolja és előterjeszti a „Pro Urbe
Ferencváros” díj adományozására vonatkozó
javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati
rendelet 3. § (6) bekezdés)
20) rangsorolja és előterjeszti a „Ferencváros
Közbiztonságáért”
díj
adományozására
vonatkozó javaslatokat (25/2012. (VII. 16.)
önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdés)
21) javaslatot tehet a polgármester számára címeken
belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend.
21.§ (2) bek.),
22) dönt a Parkoló Alap felhasználásáról parkoló
létesítésre,
a
Környezetvédelmi
Alap
felhasználásáról környezetvédelemre (6/2016.
(II.23.) önkormányzati rendelet 25.§)
23) elfogadja és módosítja a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési

17) dönt a közterület-használati díj
maximum hat havi részletben
történő
megfizetésének
engedélyezéséről (16/2012. (V. 22.)
önkormányzati rendelet 17. § (1)
bekezdés)
18) legfeljebb 50 %-os mértékben
csökkentheti, vagy a megállapított
teljes
összeg
6
havi
részletfizetésének engedélyezéséről
dönthet a közterület hozzájárulás
nélkül, vagy a hozzájárulásban
foglaltaktól eltérően használata
okából kiszabott díjat (16/2012. (V.
22.) önkormányzati rendelet 17. §
(2) bekezdés)
19) dönt közbiztonsági érdekből a
közterületről bejárattal rendelkező
társasházakkal
történő
megállapodást megkötéséről a
gépjárműforgalommal nem érintett
közterület
éjszakára
történő
ideiglenes
lezárása
céljára
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati
rendelet 18/A. § (1) bekezdés)
20) rangsorolja és előterjeszti a „Pro
Urbe
Ferencváros”
díj
adományozására
vonatkozó
javaslatokat (25/2012. (VII. 16.)
önkormányzati rendelet 3. § (6)
bekezdés)
21) rangsorolja és előterjeszti a
„Ferencváros Közbiztonságáért” díj
adományozására
vonatkozó
javaslatokat (25/2012. (VII. 16.)
önkormányzati rendelet 9. § (7)
bekezdés)
22) javaslatot tehet a polgármester
számára címeken belül a kiemelt
kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (4/2015.
(II.24.) rend. 21.§ (2) bek.),
23) dönt
a
Parkoló
Alap
felhasználásáról parkoló létesítésre,

Szabályzatát (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (3) bek.),
24) véleményezi a Ferencvárosi Közterületfelügyelet működését és az éves tevékenységét
tartalmazó írásos beszámolóját (3/2014. (I. 28.)
rend. 3.§ (5) bek.),
25) dönt az üresen álló pavilonok esetében a
közterület-használati díj kérelemre legfeljebb 1
évig 20 %-ra történő csökkentéséről (3/2016.
(I.29.) önkormányzati rendelet 9. § (3)
bekezdés a) pontja)
26) dönt vendéglátó teraszok esetében településképi,
zöldfelület
fejlesztési
szempontok
figyelembevételével kérelemre főszezonban a
közterület-használati díj legfeljebb 20%-os
mértékű csökkentéséről, amennyiben közterülethasználat dobogón vagy fix rögzítésű virágládák
között
valósul
meg
(3/2016.
(I.29.)
önkormányzati rendelet 15. § (7) bekezdés)
27) dönt a kaució mértékéről a nem önkormányzat
által fenntartott intézmények vagy nem
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági
társaságok, vagy magánszemélyek, vagy egyéb
szervezetek által szervezett rendezvények
esetében (3/2016. (I.29.) önkormányzati
rendelet 4.§ (12) bekezdés)
28) rangsorolja és előterjeszti a „Ferencváros
Schmidt
Egon-díja”
adományozására
vonatkozó javaslatokat (25/2012. (VII. 16.)
önkormányzati rendelet 10/A. § (7) bekezdés)
29) dönt a vendéglátó üzletek állandó éjszakai
nyitva tartás engedélyezése iránti kérelmek
elbírálásáról (18/2015. (V.26.) önkormányzati
rendelet 5. § (1) bekezdés)
30) dönt az állandó éjszakai nyitvatartási engedély
visszavonásáról, korlátozásáról, illetve az
éjszakai
nyitva
tartás
megtiltásáról,
korlátozásáról
(18/2015.
(V.26.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés)
31) dönt
a
kártalanítás
mértékének
csökkentéséről vagy elengedéséről amennyiben
a csökkentés, vagy elengedés összege
meghaladja az 1 millió forintot, de nem
haladja meg 5 millió forintot (21/2012. (VI.12.)
önkormányzati rendelet 13. § (5/b) bekezdés

24)

25)

26)

27)

28)

a
Környezetvédelmi
Alap
felhasználásáról
környezetvédelemre
(4/2015.
(II.24.) rend. 25.§),
elfogadja
és
módosítja
a
Ferencvárosi Közterület-felügyelet
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatát (3/2014. (I. 28.) rend.
3.§ (3) bek.),
véleményezi
a
Ferencvárosi
Közterület-felügyelet működését és
az éves tevékenységét tartalmazó
írásos beszámolóját (3/2014. (I.
28.) rend. 3.§ (5) bek.),
dönt az üresen álló pavilonok
esetében a fizetendő közterülethasználati
díj
csökkentéséről
(16/2012.(V.22.) rend. 9.§ (3a)
bek.),
dönt vendéglátó teraszok esetében a
fizetendő közterület-használati díj
csökkentéséről
(16/2012.(V.22.)
rend. 16.§ (7) bek.),
dönt a kaució mértékéről a
közterület alkalmi igénybevételével
járó, nem önkormányzat vagy
önkormányzat által fenntartott
intézmények vagy önkormányzati
tulajdonban
álló
gazdasági
társaságok
által
szervezett
rendezvények
esetében,
az
önkormányzati
rendeletben
meghatározott feltételek esetén
(16/2012.(V.22.)
önkormányzati
rendelet 6.§ (8a) bekezdés)

D. Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottság

D. Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

1) jóváhagyja
az
intézmények
munkatervben rögzített
közművelődési
feladatait
(31/2003.

1) jóváhagyja az intézmények
munkatervben
rögzített
közművelődési
feladatait
(31/2003. (IX.08.) rendelet 5.
§ (4) bekezdés),

(IX.08.) rendelet 5. § (4)
bekezdés),
2) rangsorolja
és
a
Képviselő-testület elé
terjeszti a „Ferencváros
József
Attila
díja”
adományozására
beérkező
javaslatokat
(25/2012. (VII. 16.)
rendelet
9.
§(7)
bekezdés)
3) javaslatot
tehet
a
polgármester számára
címeken belül a kiemelt
kiadási
előirányzatok
közötti átcsoportosításra
(4/2015. (II.24.) rend.
21.§ (2) bek.)

2) rangsorolja és a Képviselőtestület elé terjeszti a
„Ferencváros József Attila
díja”
adományozására
beérkező
javaslatokat
(25/2012. (VII. 16.) rendelet
9. §(7) bekezdés)
3) javaslatot
tehet
a
polgármester
számára
címeken belül a kiemelt
kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításra
(4/2015.
(II.24.) rend. 21.§ (2) bek.)

E. Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság1E. Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
1) dönt állami gondozásba került
fiatalok részére lakás bérbeadásáról
(7/2006. (III.10.) rendelet 4.§ (5)
bekezdés),
2) dönt az időskorúak átmeneti
elhelyezéséről üres férőhely esetén
egyéb fővárosi lakóhelyű rászorult
esetén (24/2011. (IX. 26.) rendelet 19.§
(3) bekezdés),
3) dönt az intézményi jogviszony
megszüntetése elleni fellebbezésről
(24/2011. (IX. 26.) rendelet 20.§ (2)
bekezdés),
4) dönt a 25 ezer forint feletti
intézményi személyi térítési díj tartozás
csökkentéséről,
elengedéséről
(24/2011. (IX. 26.) rendelet 26.§ (2)
bekezdés),
5) dönt a személyes gondoskodást
nyújtó ellátás jogosulatlanul igénybe
vett a térítési összegének és kamatának
elengedéséről,
csökkentéséről

1) dönt állami gondozásba került fiatalok részére
lakás bérbeadásáról (7/2006. (III.10.) rendelet 4.§
(5) bekezdés),
2) dönt az időskorúak átmeneti elhelyezéséről üres
férőhely esetén egyéb fővárosi lakóhelyű rászorult
esetén (24/2011. (IX. 26.) rendelet 19.§ (3)
bekezdés),
3) dönt az intézményi jogviszony megszüntetése
elleni fellebbezésről (24/2011. (IX. 26.) rendelet
20.§ (2) bekezdés),
4) dönt a 25 ezer forint feletti intézményi személyi
térítési díj tartozás csökkentéséről, elengedéséről
(24/2011. (IX. 26.) rendelet 26.§ (2) bekezdés),
5) dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátás
jogosulatlanul igénybe vett a térítési összegének és
kamatának
elengedéséről,
csökkentéséről
(24/2011.(IX.26.) rendelet 26.§ (1) bekezdés),
6) rangsorolja és a Képviselő-testület elé terjeszti a
„Pro Sanitate Ferencváros” díj, „Pro Facultate
Ferencváros”díj, „Humanitas Ferencváros” díj,
adományozására beérkező javaslatokat (25/2012.

(24/2011.(IX.26.) rendelet 26.§ (1)
bekezdés),
6) rangsorolja és a Képviselő-testület
elé
terjeszti
a
„Pro
Sanitate
Ferencváros” díj, „Pro Facultate
Ferencváros”díj,
„Humanitas
Ferencváros” díj,
adományozására
beérkező
javaslatokat
(25/2012.
(VII.16) rendelet 4. § (7) bekezdés, 5.§
(7) bekezdés, 6. § (7) bekezdés, 8. § (7)
bekezdés, 10. § (7) bekezdés),
7) javaslatot tehet a polgármester
számára címeken belül a kiemelt
kiadási
előirányzatok
közötti
átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend.
21.§ (2) bek.),
8) támogatást nyújthat a Budapest IX.
kerületi állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkező mozgáskorlátozott személy
részére kérelemre egyszeri, maximum
500.000 Ft/év/fő összeg erejéig a
lakása akadálymenetesítése céljából;
dönt a támogatás iránti kérelemről,
illetve a finanszírozás módjáról
(8/2015. (II.24.) rend. 40.§ (1), (4)
bek.),
9)
engedélyezheti
a
törvényes
képviselő kérelmére a HPV elleni
védőoltás biztosítását (8/2015. (II.24.)
rend. 43.§),
10)
dönt
a
sportfeladatokkal
kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és
egyéb jogkörökben (25/2009. (XII.
04.) rendelet 5. § (1) bekezdés),
11) dönt a sport célú támogatás
összegének felhasználásáról készített
szakmai beszámoló elfogadásáról
(25/2009. (XII. 04.) rendelet 10.§ (4)
bekezdés),
12) a Sport Alap pályázati kiírásról
(25/2009. (XII. 04.) rendelet 7. § (1)
bekezdés),
13) a Sport Alap pályázati támogatási
szerződés támogatottjainak szakmai
beszámolójának
elfogadásáról
(25/2009. (XII. 04.) rendelet 8.§ (3)
bekezdés),
14) a tárgyév költségvetésének
elfogadását követő bizottsági ülésén a
sport
célú
támogatás
pályázati

(VII.16) rendelet 4. § (7) bekezdés, 5.§ (7)
bekezdés, 6. § (7) bekezdés, 8. § (7) bekezdés, 10. §
(7) bekezdés),
7) javaslatot tehet a polgármester számára címeken
belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend. 21.§ (2)
bek.),
8) támogatást nyújthat a Budapest IX. kerületi
állandó
bejelentett
lakóhellyel
rendelkező
mozgáskorlátozott személy részére kérelemre
egyszeri, maximum 500.000 Ft/év/fő összeg erejéig
a lakása akadálymenetesítése céljából; dönt a
támogatás iránti kérelemről, illetve a finanszírozás
módjáról (8/2015. (II.24.) rend. 40.§ (1), (4) bek.),
9) engedélyezheti a törvényes képviselő kérelmére a
HPV elleni védőoltás biztosítását (8/2015. (II.24.)
rend. 43.§),
10) dönt a sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói,
felügyeleti és egyéb jogkörökben (11/2014. (IV.29)
önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés),
11) kiírja az éves költségvetési rendeletben
hatáskörébe
utalt,
sportcélú
pályázatokat,
meghatározza az elbírálás módját, dönt a keretek
odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását
(11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 5.§ (4)
bekezdés)
12) dönt a sport célú támogatás összegének
felhasználásáról készített szakmai beszámoló
elfogadásáról (11/2014. (IV.29) önkormányzati
rendelet 8.§ (8) bekezdés b) pont)
13) négyévente a tárgyév költségvetésének
elfogadását követő ülésén dönt a Sport Alap
pályázat kiírásáról, elbírálásáról. (11/2014. (IV.29)
önkormányzati rendelet 9.§ (2),(5) bekezdés)
14) a Sport Alap pályázati támogatási szerződés
támogatottjainak
szakmai
beszámolójának
elfogadásáról (11/2014. (IV.29) önkormányzati
rendelet 9.§ (7),(8) bekezdés)
15) kiírja az éves költségvetési rendeletben
hatáskörébe
utalt,
sportcélú
pályázatokat,
meghatározza az elbírálás módját, dönt a keretek
odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását
(11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 5.§ (4)
bekezdés)
16) a 8/2015. (II.24.) rendelet 38.§ (5) bekezdés
szerinti
jogosulatlanul
felvett
támogatások
megtérítésének összegét kérelemre méltányosságból
elengedheti, csökkentheti.

kiírásáról (25/2009. (XII. 04.) rendeletF.
9.§ (1) bekezdés),
15)
a
sport
célú
támogatás
pályázatának elbírálásáról a (25/2009.
(XII. 04. rendelet 9.§ (4) bekezdés),
16) a 8/2015. (II.24.) rendelet 38.§ (5)
bekezdés szerinti jogosulatlanul felvett
támogatások megtérítésének összegét
kérelemre
méltányosságból
elengedheti, csökkentheti.
F. Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és
Összeférhetetlenségi BizottságVagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi
Bizottság
1) dönt a képviselők, nem képviselő
bizottsági tagok tiszteletdíjának
1) dönt a képviselők, nem képviselő bizottsági
mérsékléséről (31/2014. (XI.28.)
tagok tiszteletdíjának mérsékléséről (31/2014.
önkormányzati rendelet 3. § (9)
(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés
bekezdés)

